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Pozmeňujúci návrh 1
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. – so zreteľom na Chartu 
základných práv Európskej únie,
– so zreteľom na všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov (GDPR)1a,
– so zreteľom na smernicu o ochrane 
údajov orgánmi presadzovania práva 
(smernica o presadzovaní práva)2a,
– so zreteľom na smernicu o súkromí v 
elektronických komunikáciách (smernica 
o súkromí na internete)3a,
– so zreteľom na nariadenie o voľnom 
toku iných ako osobných údajov4a,
– so zreteľom na smernicu o otvorených 
dátach a opakovanom použití informácií 
verejného sektora (smernica o otvorených 
dátach)5a,
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1 – 88, 
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/ojh
ttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
2a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií 
a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
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s. 89 – 131, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj.
3a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 
ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica o 
súkromí na internete), Ú. v. ES L 201, 
31.07.2002, s. 37 – 47, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj.
4a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1807 zo 14. novembra 
2018 o rámci pre voľný tok iných ako 
osobných údajov v Európskej únii (Text s 
významom pre EHP), Ú. v. EÚ L 303, 
28.11.2018, s. 59 – 68, 
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj.
5a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o 
otvorených dátach a opakovanom použití 
informácií verejného sektora, Ú. v. EÚ L 
172, 26.6.2019, s. 56 – 83, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. nesúhlasí s názorom, že Európa 
prehrala boj za osobné údaje; je hrdý na 
to, že EÚ zaujala pevný postoj prijatím 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
a posilnením pravidiel ochrany údajov, 
ktorými sa posilňujú práva ľudí, a že 
prijala opatrenia na zabezpečenie toho, 
aby obchodné modely neboli založené na 
porušovaní základných práv;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. A. keďže ochrana fyzických osôb 
v súvislosti so spracúvaním osobných 
údajov patrí medzi základné práva; keďže 
v článku 8 ods. 1 Charty základných práv 
Európskej únie a v článku 16 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo 
na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho 
týkajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek -1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1c. B. keďže prístup k informáciám je 
základným právom uznaným v Charte 
základných práv Európskej únie, v ktorej 
sa stanovuje, že každý má právo na 
slobodu prejavu vrátane slobody zastávať 
názory a prijímať a rozširovať informácie 
a myšlienky bez zasahovania orgánov 
verejnej moci a bez ohľadu na hranice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Marina Kaljurand
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby svoju dátovú 
stratégiu založila na zásadách poskytovania 
blahobytu a výhod občanom a na 
absolútnom dodržiavaní ich základných 
práv, najmä ochrany ich súkromia a 
osobných údajov;

1. vyzýva Komisiu, aby svoju dátovú 
stratégiu založila na zásadách poskytovania 
blahobytu a výhod občanom, aby kládla 
záujmy a práva jednotlivcov do centra 
politiky, najmä rešpektovanie ľudskej 
dôstojnosti a nedotknuteľnosti a ochranu 
ich súkromia a osobných údajov; preto 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby bola pri 
navrhovaní štruktúr v oblasti správy 
údajov a prístupu k nim pre Európu 
mimoriadne ostražitá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby svoju dátovú 
stratégiu založila na zásadách poskytovania 
blahobytu a výhod občanom a na 
absolútnom dodržiavaní ich základných 
práv, najmä ochrany ich súkromia a 
osobných údajov;

1. vyzýva Komisiu, aby svoju dátovú 
stratégiu založila na zásadách poskytovania 
blahobytu občanom, umožnila im prijímať 
zmysluplné rozhodnutia o údajoch, ktoré 
vytvárajú alebo ktoré sa ich týkajú, a 
zaručila výkon a absolútne dodržiavanie 
ich základných práv, najmä ochrany ich 
súkromia a osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby svoju dátovú 
stratégiu založila na zásadách poskytovania 
blahobytu a výhod občanom a na 
absolútnom dodržiavaní ich základných 
práv, najmä ochrany ich súkromia a 
osobných údajov;

1. vyzýva Komisiu, aby svoju dátovú 
stratégiu založila na zásadách poskytovania 
blahobytu a výhod občanom a na 
absolútnom dodržiavaní ich základných 
práv, najmä ochrany ich súkromia a 
osobných údajov, pričom je potrebné 
urobiť to zákonným spôsobom a v súlade 
so všeobecným nariadením o ochrane 
údajov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 8
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecné zásady správy údajov
zdôrazňuje, že európska dátová stratégia 
bude mať vplyv na základné práva osôb 
vrátane ochrany ich súkromia a osobných 
údajov, ich slobody prejavu a práva na 
informácie, rovnosti a nediskriminácie, 
slobody myslenia, svedomia a 
náboženského vyznania, slobody 
zhromažďovania a združovania, slobody 
umenia a vedeckého bádania a práva na 
účinný prostriedok nápravy, práva na 
nedotknuteľnosť osoby, ľudskej 
dôstojnosti, práv dieťaťa a osôb so 
zdravotným postihnutím, práva na 
zdravotnú starostlivosť, práva na 
prezumpciu neviny, práva na účinný 
prostriedok nápravy a práva na 
spravodlivý proces; zdôrazňuje, že tieto 
práva musia byť hlboko zakorenené v 
úspešnej a trvalej európskej dátovej 
stratégii a musia sa prejavovať v litere 
zákona aj v duchu jeho vykonávania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje asymetriu medzi tými, 
ktorí využívajú technológie umelej 
inteligencie, a tými, ktorí s nimi 
interagujú a podliehajú im; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že dôveru občanov k 
umelej inteligencii možno vybudovať iba 
na základe rámca, podľa ktorého sa 
etické aspekty budú zohľadňovať 
štandardne a už v štádiu návrhu, pričom 
tento rámec zabezpečí, že každá umelá 
inteligencia uvedená do prevádzky bude v 
plnej miere rešpektovať a dodržiavať 
Chartu základných práv Európskej únie, 
právo Únie a zmluvy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby do 
pripravovaného aktu o správe údajov a 
aktu o údajoch zahrnula ako právny 
základ článok 16 ZFEÚ a aby v týchto 
právnych predpisoch vypracovala jasné 
opatrenia vychádzajúce z existujúcich 
právnych predpisov na ochranu 
základných práv, najmä zo všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, a 
zosúladené s týmito predpismi;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje význam údajov v 
oblasti výskumu a inovácií, ako aj pre 
jednotlivcov a spoločnosti, ktoré sa čoraz 
viac spoliehajú na okamžitý prístup k 
presným informáciám; pripomína, že 
prístup k informáciám je základné právo; 
vyzýva Komisiu, aby odstránila zbytočné 
právne prekážky prístupu k údajom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že osobné údaje sa 
vytvárajú exponenciálnou rýchlosťou a že 
majú zásadný význam pre budúci 
hospodársky rast a rozvoj; zdôrazňuje, že 
vytváranie priemyselných údajov a 
osobných údajov bude navzájom čoraz 
viac prepojené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
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Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. poukazuje na to, že spoločné 
postupy, ekosystémy a nezodpovedné, 
nezákonné alebo neetické spracovanie 
údajov podporujú problematické 
správanie; vyjadruje znepokojenie nad 
šírením týchto praktík a zdôrazňuje, že 
tieto typy obchodných modelov môžu mať 
veľmi rušivé a negatívne účinky, a to 
nielen na jednotlivcov a ich základné 
práva, ale aj na celé spoločnosti; 
zdôrazňuje, že takéto postupy a stratégie 
by narušili dôveru občanov k dátovým 
systémom EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby 
zabezpečila, že vedúca úloha, ktorú má 
EÚ dosiahnuť v dátovom hospodárstve, 
bude založená na pevných právnych 
základoch stanovených vo všeobecnom 
nariadení o ochrane údajov, v smernici o 
polícii a smernici o súkromí a 
elektronických komunikáciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že ignorovanie 
hospodárskeho potenciálu osobných 
údajov a zameranie sa predovšetkým na 
priemyselné údaje pripraví Európu a jej 
občanov o obrovskú výhodu a posilní 
dominanciu platforiem využívajúcich 
osobné údaje a odkázanosť na určitú 
platformu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína, že súbory údajov môžu 
opätovne vytvoriť a posilniť existujúce 
predsudky v spoločnosti; varuje pred 
potenciálom diskriminácie a zneužitia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. poukazuje na to, že najúčinnejším 
spôsobom na zníženie zaujatosti v 
dátových systémoch je zabezpečiť, aby 
bolo pri ich učení k dispozícii maximálne 
množstvo iných ako osobných údajov, čo 
si vyžaduje obmedzenie akýchkoľvek 
zbytočných prekážok vo vyťažovaní textov 
a dát a uľahčenie cezhraničného 
používania; poznamenáva, že vývojári 
umelej inteligencie a strojového učenia 
pri výbere údajov na ich učenie často 
využívajú verejne dostupné a voľne 
licencované otvorené dáta, a to z dôvodu 
jednoduchého prístupu, ale aj preto, aby 
sa vyhli potenciálnej zodpovednosti za 
porušenie právnych predpisov; vzniká tak 
osobitná forma zaujatosti pri výbere 
údajov na učenie, ktorá môže často viesť 
k iným formám škodlivej zaujatosti vo 
výsledkoch; poukazuje na to, že takáto 
situácia si vyžaduje väčšiu flexibilitu pri 
využívaní údajov chránených právami 
duševného vlastníctva, aby umelá 
inteligencia a strojové učenie boli menej 
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zaujaté a viac v súlade s etickými 
normami s konečným cieľom lepšie slúžiť 
ľudstvu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
rozšírila svoju dátovú stratégiu s cieľom 
vymedziť a navrhnúť rámec, ktorý 
európskym občanom poskytne možnosť a 
podporí ich v tom, aby mali zo svojich 
osobných údajov úžitok, a to aj posunom 
paradigmy od informovaného súhlasu s 
používaním osobných údajov k 
vlastníctvu, zaručenej ochrane a 
informovanému súhlasu s dočasným a 
odvolateľným používaním údajov 
výmenou za hospodárske úžitky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. zdôrazňuje najmä význam údajov, 
ktoré uchovávajú a vytvárajú vlády a 
verejný sektor; vyzýva členské štáty, aby 
presadzovali tvorbu údajov založených na 
zásade „cielenej a štandardnej 
otvorenosti“ s cieľom uľahčiť prístup k 
informáciám verejného sektora a ich 
opakované použitie; vyzýva členské štáty, 
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aby urýchlene transponovali smernicu o 
otvorených dátach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že prenosy údajov do 
iných jurisdikcií musia vždy dodržiavať 
ustanovenia všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov (GDPR), smernice o 
presadzovaní práva a ďalších príslušných 
právnych predpisov Únie;

2. zdôrazňuje, že prenosy údajov do 
iných jurisdikcií musia vždy dodržiavať 
ustanovenia Charty základných práv 
Európskej únie, všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov (GDPR), smernice o 
presadzovaní práva a ďalších príslušných 
právnych predpisov Únie, ako bolo 
nedávno zdôraznené v rozsudku Súdneho 
dvora vo veci Schrems II, C-311/18 zo 16. 
júla 2020 a v odporúčaniach Európskeho 
výboru pre ochranu údajov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že prenosy údajov do 
iných jurisdikcií musia vždy dodržiavať 
ustanovenia všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov (GDPR), smernice o 
presadzovaní práva a ďalších príslušných 
právnych predpisov Únie;

2. zdôrazňuje, najmä v súvislosti s 
tokmi údajov, že prenosy údajov do iných 
jurisdikcií musia vždy dodržiavať 
ustanovenia všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov (GDPR), smernice o 
presadzovaní práva a ďalších príslušných 
právnych predpisov Únie; opätovne 
zdôrazňuje, že medzinárodný prenos 
osobných údajov musí byť pred každým 
prenosom v súlade so všetkými zásadami 
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GDPR alebo smernice o presadzovaní 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že prenosy údajov do 
iných jurisdikcií musia vždy dodržiavať 
ustanovenia všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov (GDPR), smernice o 
presadzovaní práva a ďalších príslušných 
právnych predpisov Únie;

2. zdôrazňuje, že prenosy údajov do 
iných jurisdikcií musia vždy dodržiavať 
ustanovenia všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov (GDPR), smernice o 
presadzovaní práva a ďalších príslušných 
právnych predpisov Únie a možno ich 
vykonať iba vtedy, ak existuje v zásade 
rovnocenná úroveň ochrany údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že prenosy údajov do 
iných jurisdikcií musia vždy dodržiavať 
ustanovenia všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov (GDPR), smernice o 
presadzovaní práva a ďalších príslušných 
právnych predpisov Únie;

2. zdôrazňuje, že prenosy údajov do 
iných jurisdikcií musia vždy dodržiavať 
ustanovenia všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov (GDPR), smernice o 
presadzovaní práva a ďalších príslušných 
právnych predpisov Únie a môžu byť 
použité výlučne na účel, na ktorý boli 
údaje zhromaždené;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 23
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že prenosy údajov do 
iných jurisdikcií musia vždy dodržiavať 
ustanovenia všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov (GDPR), smernice o 
presadzovaní práva a ďalších príslušných 
právnych predpisov Únie;

2. zdôrazňuje, že prenosy osobných 
údajov do iných jurisdikcií musia vždy 
dodržiavať ustanovenia všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov (GDPR), 
smernice o presadzovaní práva a ďalších 
príslušných právnych predpisov Únie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že všetky práva 
týkajúce sa údajov v rámci všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov sa uplatňujú 
bez ohľadu na to, aký právny základ pre 
spracovanie sa používa; domnieva sa, že 
tieto práva nemožno vykladať 
reštriktívne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že spracúvanie 
osobných údajov vrátane ich prenosu musí 

3. pripomína, že spracúvanie 
osobných údajov vrátane ich prenosu musí 
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byť vždy v súlade s acquis Únie v oblasti 
ochrany údajov; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti, že treba stanoviť jasné hranice 
medzi zaobchádzaním s osobnými a inými 
ako osobnými údajmi v dátových 
priestoroch, ktoré načrtla Komisia, najmä v 
prípade inteligentných prepojených 
produktov; pripomína v tejto súvislosti, že 
súbory údajov, v ktorých sú rôzne druhy 
údajov neoddeliteľne prepojené, sa vždy 
považujú za osobné údaje;

byť vždy v súlade s acquis Únie v oblasti 
ochrany údajov; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti, že treba stanoviť jasné hranice 
medzi zaobchádzaním s osobnými a inými 
ako osobnými údajmi v dátových 
priestoroch, ktoré načrtla Komisia, najmä v 
prípade inteligentných prepojených 
produktov; pripomína v tejto súvislosti, že 
súbory údajov, v ktorých sú rôzne druhy 
údajov neoddeliteľne prepojené, sa vždy 
považujú za osobné údaje; varuje pred 
potenciálom zneužitia v prípade vysoko 
citlivých osobných údajov, ako sú 
osobitné kategórie údajov podľa článku 9 
všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, alebo obsahu elektronickej 
komunikácie a metaúdajov v rozsahu 
pôsobnosti smernice o súkromí a 
elektronických komunikáciách; 
zdôrazňuje, že v súlade so zásadou 
obmedzenia účelu podľa GDPR by sa 
zdieľanie údajov malo obmedziť na iné 
ako osobné údaje, napr. na priemyselné 
alebo obchodné údaje, alebo na bezpečne 
a účinne anonymizované osobné údaje, a 
to aj v súboroch zmiešaných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Axel Voss

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že spracúvanie 
osobných údajov vrátane ich prenosu 
musí byť vždy v súlade s acquis Únie v 
oblasti ochrany údajov; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti, že treba stanoviť jasné hranice 
medzi zaobchádzaním s osobnými a inými 
ako osobnými údajmi v dátových 
priestoroch, ktoré načrtla Komisia, najmä 
v prípade inteligentných prepojených 
produktov; pripomína v tejto súvislosti, že 

3. domnieva sa, že je nevyhnutné 
rozlišovať medzi právnymi režimami 
týkajúcimi sa osobných údajov a iných 
ako osobných údajov, keďže 
neposkytovanie žiadnych súborov 
obchodných údajov je pre podniky často 
jedinou možnosťou vzhľadom na 
zložitosť existujúcich pravidiel a veľkú 
právnu neistotu, pokiaľ ide o to, či sú 
osobné údaje dostatočne 
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súbory údajov, v ktorých sú rôzne druhy 
údajov neoddeliteľne prepojené, sa vždy 
považujú za osobné údaje;

depersonalizované; konštatuje, že toto 
rozlíšenie môže byť v praxi ťažké 
vzhľadom na existenciu zmiešaných 
údajov, pre ktoré by sa mali zaviesť 
osobitné pravidlá a prístupy; domnieva sa, 
že treba podporovať modely, ktoré sa 
zameriavajú na anonymizáciu, čo si 
vyžaduje jasný právny základ a zoznam 
kritérií, a na iné technické spôsoby 
ochrany súkromia, ako je prechod od 
výmeny údajov k výmene výpočtov, 
aplikačných programovacích rozhraní 
(API), syntetických dát a dátových 
sandboxov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že spracúvanie 
osobných údajov vrátane ich prenosu musí 
byť vždy v súlade s acquis Únie v oblasti 
ochrany údajov; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti, že treba stanoviť jasné hranice 
medzi zaobchádzaním s osobnými a inými 
ako osobnými údajmi v dátových 
priestoroch, ktoré načrtla Komisia, najmä v 
prípade inteligentných prepojených 
produktov; pripomína v tejto súvislosti, že 
súbory údajov, v ktorých sú rôzne druhy 
údajov neoddeliteľne prepojené, sa vždy 
považujú za osobné údaje;

3. pripomína, že spracúvanie 
osobných údajov vrátane ich prenosu musí 
byť vždy v súlade s acquis Únie v oblasti 
ochrany údajov; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti, že treba stanoviť jasné hranice 
medzi zaobchádzaním s osobnými a inými 
ako osobnými údajmi v dátových 
priestoroch, ktoré načrtla Komisia, najmä v 
prípade inteligentných prepojených 
produktov; pripomína v tejto súvislosti, že 
súbory údajov, v ktorých sú rôzne druhy 
údajov neoddeliteľne prepojené, sa vždy 
považujú za osobné údaje; zdôrazňuje, že v 
takýchto prípadoch by sa občanom malo 
systematicky umožňovať, aby mali úžitok 
zo spoluvytvárania osobných údajov a ich 
vlastníctvo takýchto údajov by malo byť 
automaticky chránené;

Or. en



PE659.076v01-00 18/38 AM\1216435SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 28
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že spracúvanie 
osobných údajov vrátane ich prenosu musí 
byť vždy v súlade s acquis Únie v oblasti 
ochrany údajov; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti, že treba stanoviť jasné hranice 
medzi zaobchádzaním s osobnými a inými 
ako osobnými údajmi v dátových 
priestoroch, ktoré načrtla Komisia, najmä v 
prípade inteligentných prepojených 
produktov; pripomína v tejto súvislosti, že 
súbory údajov, v ktorých sú rôzne druhy 
údajov neoddeliteľne prepojené, sa vždy 
považujú za osobné údaje;

3. pripomína, že spracúvanie 
osobných údajov vrátane ich prenosu musí 
byť vždy v súlade s acquis Únie v oblasti 
ochrany údajov a musí sa rešpektovať aj 
vo všetkých budúcich odvetvových 
právnych predpisoch alebo právnych 
predpisoch vhodných na konkrétny účel; 
zdôrazňuje v tejto súvislosti, že treba 
stanoviť jasné hranice medzi 
zaobchádzaním s osobnými a inými ako 
osobnými údajmi v dátových priestoroch, 
ktoré načrtla Komisia, najmä v prípade 
inteligentných prepojených produktov a 
nositeľných zariadení; pripomína v tejto 
súvislosti, že súbory údajov, v ktorých sú 
rôzne druhy údajov neoddeliteľne 
prepojené, sa vždy považujú za osobné 
údaje, a to aj v prípade, že osobné údaje 
predstavujú len malú časť súboru údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že spracúvanie 
osobných údajov vrátane ich prenosu musí 
byť vždy v súlade s acquis Únie v oblasti 
ochrany údajov; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti, že treba stanoviť jasné hranice 
medzi zaobchádzaním s osobnými a inými 
ako osobnými údajmi v dátových 

3. pripomína, že spracúvanie a 
uchovávanie osobných údajov vrátane ich 
prenosu musí byť vždy v súlade s acquis 
Únie v oblasti ochrany údajov; zdôrazňuje 
v tejto súvislosti, že treba stanoviť jasné 
hranice medzi zaobchádzaním s osobnými 
a inými ako osobnými údajmi v dátových 
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priestoroch, ktoré načrtla Komisia, najmä v 
prípade inteligentných prepojených 
produktov; pripomína v tejto súvislosti, že 
súbory údajov, v ktorých sú rôzne druhy 
údajov neoddeliteľne prepojené, sa vždy 
považujú za osobné údaje;

priestoroch, ktoré načrtla Komisia, najmä v 
prípade inteligentných prepojených 
produktov; pripomína v tejto súvislosti, že 
súbory údajov, v ktorých sú rôzne druhy 
údajov neoddeliteľne prepojené, sa vždy 
považujú za osobné údaje;

Or. ro

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. varuje pred používaním 
nevymedzených pojmov „opakované 
použitie“ údajov a „dátový altruizmus“; 
vyzýva Komisiu, aby tieto pojmy jasne 
vymedzila a aby zabezpečila, že budú v 
súlade s osvedčenými zásadami ochrany 
údajov, ako je napríklad zásada 
obmedzenia účelu, podľa ktorej sa údaje 
majú spracúvať na „konkrétne určené, 
výslovne uvedené a legitímne účely“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje čoraz väčší význam 
dohľadu vnútroštátnych dozorných 
orgánov pre ochranu údajov a vyzýva 
členské štáty, aby pre svoje dozorné 
orgány zabezpečili primerané 
financovanie a zdroje;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. Dátové priestory
zdôrazňuje, že dôveru jednotlivcov si 
môžu získať len bezpečné a zabezpečené 
štruktúry dátového priestoru, ktoré sú v 
plnom súlade s ich základnými právami, 
čím sa zabezpečí právna istota, využívanie 
služieb, ako aj konkurenčné výhody a 
stabilné obchodné modely pre spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje právnu hierarchiu 
ochrany osobných údajov, najmä 
vzhľadom na umožnenie vytvorenia 
sprostredkovateľov osobných údajov 
alebo priestorov osobných údajov; 
zdôrazňuje zásady stanovené v GDPR a v 
smernici o súkromí a elektronických 
komunikáciách a žiada, aby tieto zásady 
boli ústredným prvkom všetkých takýchto 
projektov; zdôrazňuje, že takéto dátové 
priestory by sa mali od začiatku rozvíjať v 
súlade so zásadami špecificky navrhnutej 
a štandardnej ochrany údajov a zavádzať 
sa a používať v súlade s týmito zásadami, 
a mali by sa v nich uplatňovať prísne 
bezpečnostné opatrenia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. pripomína v súvislosti so 
spoločným európskym priestorom pre 
údaje týkajúce sa zdravia, že bez ohľadu 
na to, že sa považujú za súbory údajov s 
vysokou hodnotou, spracovanie 
osobitných kategórií osobných údajov 
(ako sú biometrické, genetické a 
zdravotné údaje) je v zásade zakázané s 
určitými prísnymi výnimkami a 
osobitnými pravidlami spracovania a je 
spojené s povinnosťou vykonať posúdenie 
vplyvu na ochranu údajov; zdôrazňuje 
potenciálne katastrofálne a nezvratné 
dôsledky nesprávneho alebo 
nezabezpečeného spracovania citlivých 
údajov pre dotknutých jednotlivcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že dátové priestory pre 
verejné správy, najmä využívanie údajov 
na zlepšenie presadzovania práva v EÚ, 
musia plne rešpektovať právo EÚ vrátane 
zásady proporcionality a pravidiel ochrany 
údajov a súkromia;

4. zdôrazňuje, že dátové priestory pre 
verejné správy, najmä využívanie údajov 
na zlepšenie presadzovania práva v EÚ, 
musia plne rešpektovať právo EÚ vrátane 
zásady proporcionality a pravidiel ochrany 
údajov a súkromia; zdôrazňuje potenciál 
zlepšenia kvality presadzovania práva a 
boja proti prípadnej zaujatosti 
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prostredníctvom zhromažďovania 
spoľahlivých údajov a ich 
sprístupňovania verejnosti, občianskej 
spoločnosti a nezávislým expertom;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že dátové priestory pre 
verejné správy, najmä využívanie údajov 
na zlepšenie presadzovania práva v EÚ, 
musia plne rešpektovať právo EÚ vrátane 
zásady proporcionality a pravidiel ochrany 
údajov a súkromia;

4. zdôrazňuje, že dátové priestory pre 
verejné správy, najmä využívanie údajov 
na zlepšenie presadzovania práva v EÚ, 
musia plne rešpektovať právo EÚ vrátane 
zásady proporcionality a pravidiel ochrany 
údajov a súkromia; zdôrazňuje, že 
používanie osobných údajov a umelej 
inteligencie by sa orgánom verejnej moci 
malo povoliť len pod prísnym 
demokratickým dohľadom a s 
dodatočnými zárukami proti ich zneužitiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že dátové priestory pre 
verejné správy, najmä využívanie údajov 
na zlepšenie presadzovania práva v EÚ, 
musia plne rešpektovať právo EÚ vrátane 
zásady proporcionality a pravidiel ochrany 
údajov a súkromia;

4. zdôrazňuje, že spoločné európske 
dátové priestory pre verejné správy, najmä 
pokiaľ ide o využívanie údajov na 
zlepšenie prístupu orgánov presadzovania 
práva k údajom v EÚ, musia plne 
rešpektovať právo EÚ vrátane zásady 
nevyhnutnosti a zásady proporcionality, 
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ochrany súkromia a osobných údajov, 
prezumpcie neviny a procesných 
pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že výmena údajov v 
oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí 
medzi štátmi vďaka európskym 
informačným systémom (SIS, VIS, 
Eurodac, ETIAS, SES, ECRIS) je 
jednoznačným prínosom pre posilnenie 
bezpečnosti európskych občanov a 
zlepšenie kontrolných a ochranných 
kapacít na vnútorných a vonkajších 
hraniciach EÚ, vykonávanie azylovej a 
migračnej politiky a boj proti terorizmu a 
trestnej činnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že akýkoľvek prístup 
orgánov presadzovania práva k verejným 
alebo súkromným osobným údajom v 
dátových priestoroch musí byť podložený 
právom EÚ a právnymi predpismi 
členských štátov, prísne obmedzený na 
nevyhnutný a primeraný rozsah a spojený 
s primeranými zárukami; zdôrazňuje, že 
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akékoľvek ďalšie spracovanie osobných 
údajov musí byť plne v súlade s právnymi 
predpismi EÚ o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje obmedzenia určitých 
druhov aplikácií umelej inteligencie 
určených pre súdnictvo, tzv. právnej 
technológie; v tejto súvislosti poukazuje 
na potenciálne závažné nepriaznivé 
dôsledky najmä v oblasti presadzovania 
práva a spravodlivosti, ak jednotlivci majú 
nadmernú dôveru v zdanlivo objektívnu a 
vedeckú povahu nástrojov umelej 
inteligencie a nezohľadňujú možnosť, že 
ich výsledky sú nesprávne, neúplné, 
irelevantné alebo diskriminačné; 
pripomína, že konečné právne 
rozhodnutia sa musia prijímať na základe 
zvrchovanej diskrečnej právomoci sudcov 
v závislosti od konkrétneho prípadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. domnieva sa, že operatívne 
zavádzanie interoperability informačných 
systémov do rokov 2022 – 2023 v súlade s 
lehotami stanovenými v európskych 
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právnych predpisoch je prioritou v rámci 
bezpečnostnej únie a reformy azylovej a 
migračnej politiky; považuje za 
nevyhnutné poskytnúť agentúre eu-LISA 
príslušné finančné prostriedky s cieľom 
vybudovať silnú a zabezpečenú IT 
infraštruktúru na výmenu údajov medzi 
policajnými a súdnymi orgánmi členských 
štátov a agentúrami EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. Práva týkajúce sa údajov – 
posilnenie postavenia jednotlivca 
zdôrazňuje, že jednotlivcom by malo 
prináležať plné vlastníctvo ich údajov a 
malo by sa im ďalej pomáhať pri 
presadzovaní ich práva na ochranu 
údajov a práva na súkromie, pokiaľ ide o 
údaje, ktoré vytvárajú; zdôrazňuje, že 
technická spôsobilosť veľkej väčšiny 
jednotlivcov porozumieť zložitosti 
dátových ekosystémov, v ktorých sú 
začlenení, a orientovať sa v nich, je 
kolísavá, rovnako ako ich schopnosť 
identifikovať, aké údaje vrátane 
metaúdajov v skutočnosti vytvárajú, 
najmä v reálnom čase, t. j. 
prostredníctvom prepojených zariadení a 
nositeľných zariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache
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Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že agentúra Europol 
zohráva rozhodujúcu úlohu ako stredisko 
výmeny a analýzy informácií o trestnej 
činnosti medzi orgánmi presadzovania 
práva v členských štátoch; konštatuje, že v 
posledných rokoch štáty preniesli veľký 
objem údajov do Europolu, pričom 
požaduje vytvorenie legislatívneho rámca 
a mandátu agentúry na zabezpečenie 
zvýšených záruk týkajúcich sa spôsobu, 
akým spracúva, využíva a spravuje 
informácie a osobné údaje;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje právo na prenosnosť 
údajov a práva na prístup k údajom 
stanovené v GDPR; varuje pred 
nebezpečenstvom odkázanosti na určitého 
dodávateľa technológie, najmä v citlivých 
odvetviach, keď sa tieto práva riadne 
nepresadzujú; očakáva, že pripravovaný 
akt o dátach podporí uplatňovanie týchto 
práv;

5. zdôrazňuje právo na prenosnosť 
údajov a práva na prístup dotknutej osoby 
k údajom stanovené v GDPR; varuje pred 
nebezpečenstvom odkázanosti na určitého 
dodávateľa technológie, najmä v citlivých 
odvetviach, keď sa tieto práva riadne 
nepresadzujú; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby ďalej zlepšovali prístup 
jednotlivcov k účinným prostriedkom 
nápravy v rámci všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov; očakáva, že 
pripravovaný akt o dátach podporí 
uplatňovanie a zmysluplný výkon týchto 
práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje právo na prenosnosť 
údajov a práva na prístup k údajom 
stanovené v GDPR; varuje pred 
nebezpečenstvom odkázanosti na určitého 
dodávateľa technológie, najmä v citlivých 
odvetviach, keď sa tieto práva riadne 
nepresadzujú; očakáva, že pripravovaný 
akt o dátach podporí uplatňovanie týchto 
práv;

5. zdôrazňuje právo na prenosnosť 
údajov a práva na prístup k údajom a na 
opravu a vymazanie údajov stanovené v 
GDPR; varuje pred nebezpečenstvom 
odkázanosti na určitého dodávateľa 
technológie, najmä v citlivých odvetviach, 
keď sa tieto práva riadne nepresadzujú; 
očakáva, že pripravovaný akt o dátach 
podporí uplatňovanie týchto práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje znepokojenie nad 
platformami a službami, ktoré úmyselne 
spôsobujú odkázanosť svojich 
používateľov na danú platformu, čím sa 
zvyšuje ich dominantná trhová sila a ich 
schopnosť ešte dôkladnejšie profilovať 
svojich používateľov, a vytvárajú 
extrémne narušujúce a odhaľujúce 
profily svojich používateľov; vyzýva preto 
Komisiu, aby zaručila interoperabilitu a 
prenosnosť údajov v oblasti digitálnych 
služieb; v tejto súvislosti zvažuje aplikačné 
programovacie rozhrania, ktoré 
používateľom umožňujú prepojenie medzi 
platformami, čím sa zvýšia ich možnosti 
výberu medzi rôznymi druhmi systémov a 
služieb;

Or. en



PE659.076v01-00 28/38 AM\1216435SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 47
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. žiada zavedenie jednoduchých 
systémov anonymizácie, a ak to nie je 
možné, systémov pseudonymizácie v 
prípadoch, keď jednotlivci, ktorí si to 
želajú, umožnia použiť údaje, ktoré 
vytvárajú a ktoré sa vždy považujú za 
osobné údaje, pre verejné blaho (tzv. 
dátový altruizmus); zdôrazňuje, že na 
jednotlivcov by sa v tejto súvislosti nemal 
vyvíjať nátlak a takéto konanie by 
skutočne malo byť založené na altruizme 
a nemalo by sa spájať s priamymi 
prínosmi alebo výhodami pre osoby, ktoré 
sa rozhodli umožniť používanie svojich 
osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje, že akékoľvek použitie 
agregovaných osobných údajov zo 
zdrojov, ako sú sociálne médiá, musí byť 
buď v súlade so všeobecným nariadením 
o ochrane údajov, alebo musí byť 
skutočne nezvratne anonymizované;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. Kybernetická bezpečnosť a 
bezpečná identifikácia
zdôrazňuje význam kybernetickej 
bezpečnosti založenej na medzinárodnom 
práve a dohodnutých normách 
zodpovedného správania štátov v 
kybernetickom priestore, aby digitálne 
ekosystémy v plnej miere poskytovali 
výhody jednotlivcom, podnikom a 
spoločnostiam; konštatuje, že je naliehavo 
potrebné, aby členské štáty prijali 
koordinované opatrenia na zabezpečenie 
základnej kybernetickej hygieny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva na prijatie prísnych 
praktických opatrení, ako je povinný 
rámec pre kybernetickú certifikáciu, s 
cieľom zaistiť bezpečnosť osobných 
údajov a zabrániť únikom údajov;

6. zdôrazňuje význam bezpečnosti 
informačných technológií a odolnosti 
informačných systémov s cieľom zaistiť 
bezpečnosť osobných údajov a zabrániť 
zneužitiu údajov; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla primerané ochranné opatrenia, 
ako je požiadavka na najmodernejšiu 
bezpečnosť a šifrovanie IT, uplatňovanie 
prístupu bezpečnosti už v štádiu návrhu a 
povinný rámec certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti s cieľom zvýšiť dôveru, 
bezpečnosť a ochranu dátových 
priestorov, ktorých vznik plánuje;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva na prijatie prísnych 
praktických opatrení, ako je povinný rámec 
pre kybernetickú certifikáciu, s cieľom 
zaistiť bezpečnosť osobných údajov a 
zabrániť únikom údajov;

6. vyzýva na prijatie prísnych 
praktických opatrení, ako je povinný rámec 
pre kybernetickú certifikáciu, s cieľom 
zaistiť bezpečnosť, dôvernosť a hosting 
osobných údajov a zabrániť únikom 
údajov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 52
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína potrebu komplexnej 
politiky v oblasti ochrany a bezpečnosti 
detí v digitálnom prostredí; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby prijala 
všetky potrebné opatrenia a do stratégie 
zahrnula osobitné bezpečnostné záruky 
pre deti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyjadruje určité obavy v súvislosti 
so spoliehaním sa na anonymizáciu ako 
techniku ochrany osobných údajov 
vzhľadom na jej známe obmedzenie; 
zdôrazňuje závery technických expertov, 
podľa ktorých je prakticky nemožné 
dosiahnuť úplnú anonymizáciu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. pripomína, že všetky opatrenia, 
ktoré sa majú vypracovať v 
pripravovanom akte o správe údajov a 
akte o údajoch, ktoré zahŕňajú 
spracovanie osobných údajov, musia 
podliehať dohľadu orgánov pre ochranu 
údajov na základe podmienok 
stanovených vo všeobecnom nariadení o 
ochrane údajov, aby sa zabezpečilo, že pri 
podporovaných inováciách sa bude 
zohľadňovať aj vplyv na práva občanov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. domnieva sa, že zloženie 
Európskeho výboru pre inováciu v oblasti 
údajov má kľúčový význam pre rozsah, v 
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akom sa dodržiavajú základné práva; 
vyzýva preto Komisiu, aby vytvorila 
vyvážené zloženie, v ktorom bude rovnako 
zastúpený priemysel, mimovládne 
organizácie a skupiny spotrebiteľov, ako 
aj akademická obec;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
financovanie vývoja produktov a služieb 
na ochranu súkromia v EÚ, aby dátová 
stratégia prinášala výhody občanom EÚ a 
podporovala inovácie, pri ktorých sa 
rešpektujú a podporujú ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta závery Rady z októbra 2020 o 
vytvorení rámca pre bezpečnú verejnú 
elektronickú identifikáciu (e-ID) v celej 
Únii; je pevne presvedčený, že takýto 
rámec by umožnil bezpečnejšie 
cezhraničné poskytovanie služieb, ktoré si 
vyžadujú osobnú identifikáciu.

7. berie na vedomie závery Rady z 
októbra 2020 o vytvorení rámca pre 
bezpečnú verejnú elektronickú 
identifikáciu (e-ID) v celej Únii; domnieva 
sa, že takýto rámec by mohol umožniť 
bezpečnejšie cezhraničné poskytovanie 
služieb, ktoré si vyžadujú osobnú 
identifikáciu; v tejto súvislosti pripomína 
význam anonymity najmä pre ženy, 
LGBTIQ+ osoby a zraniteľné skupiny, 
ktoré sa na ňu spoliehajú v záujme 
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ochrany online; žiada preto Komisiu, aby 
platformám a službám, v ktorých sa 
používa prihlasovacia alebo overovacia 
služba založená na elektronickej 
identifikácii, uložila povinnosť poskytnúť 
ako predvolené nastavenie manuálne 
prihlásenie alebo overenie, ktoré povedie 
k poskytovaniu rovnakých služieb ako v 
prípade možnosti založenej na 
elektronickej identifikácii; zdôrazňuje, že 
akákoľvek možnosť prihlásenia alebo 
overenia založená na elektronickej 
identifikácii sa musí vyvinúť v súlade so 
zásadou minimalizácie údajov GDPR tak, 
aby bolo technicky nemožné 
zhromažďovať identifikovateľné 
prihlasovacie údaje v službe alebo 
platforme uplatňujúcej prihlasovanie 
alebo overovanie na základe elektronickej 
identifikácie a aby zhromaždené údaje 
boli obmedzené na absolútne minimum; 
zdôrazňuje, že prihlasovacie alebo 
overovacie služby by sa nemali používať 
na sledovanie používateľov na webovej 
lokalite; zdôrazňuje, že prihlasovacie 
alebo overovacie služby založené na 
elektronickej identifikácii by sa mali 
uplatňovať len vtedy, ak si platforma 
alebo služba vyžaduje osobnú 
identifikáciu, autentifikáciu alebo 
overenie veku na základe zákona; 
zdôrazňuje, že používanie pseudonymov 
špecifických pre domény by malo byť 
dostupné všade, kde je to technicky, 
prevádzkovo alebo právne možné, a malo 
by byť štandardnou možnosťou; 
pripomína, že členské štáty a inštitúcie 
Únie musia zaručiť, že elektronické 
informácie zostanú zabezpečené, že 
spracovanie musí byť transparentné a 
môže sa uskutočniť len vtedy, keď sú 
údaje potrebné na identifikáciu 
používateľa, len na legitímne účely, nie 
na obchodné účely, a nesmú byť použité 
na obmedzenie všeobecného prístupu na 
internet alebo k službám informačnej 
spoločnosti; zdôrazňuje, že identifikačné 
systémy predstavujú riziko pre súkromie, 
a to buď tým, že centrálny systém 
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autentifikácie sa stáva cieľom útoku a 
zneužitia, alebo tým, že je ohrozená 
možnosť využívať platformy a služby 
pseudonymne, ak sa napríklad jednotlivci 
domnievajú, že sa primerane nerešpektuje 
ich súkromie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta závery Rady z októbra 2020 o 
vytvorení rámca pre bezpečnú verejnú 
elektronickú identifikáciu (e-ID) v celej 
Únii; je pevne presvedčený, že takýto 
rámec by umožnil bezpečnejšie 
cezhraničné poskytovanie služieb, ktoré si 
vyžadujú osobnú identifikáciu.

7. víta závery Rady z októbra 2020 o 
vytvorení rámca pre bezpečnú verejnú 
elektronickú identifikáciu (e-ID) v celej 
Únii; je pevne presvedčený, že rámec 
dôveryhodnej elektronickej identifikácie je 
základným prvkom na zaistenie 
bezpečného prístupu k digitálnym 
službám a na vykonávanie elektronických 
transakcií bezpečnejším spôsobom; keďže 
v súčasnosti len 15 členských štátov 
oznámilo schémy elektronickej 
identifikácie pre cezhraničné uznávanie v 
rámci nariadenia (EÚ) č. 910/2014;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta závery Rady z októbra 2020 o 
vytvorení rámca pre bezpečnú verejnú 
elektronickú identifikáciu (e-ID) v celej 
Únii; je pevne presvedčený, že takýto 

7. víta závery Rady z októbra 2020 o 
vytvorení rámca pre bezpečnú verejnú 
elektronickú identifikáciu (e-ID) v celej 
Únii; je pevne presvedčený, že takýto 
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rámec by umožnil bezpečnejšie 
cezhraničné poskytovanie služieb, ktoré si 
vyžadujú osobnú identifikáciu.

rámec by umožnil bezpečnejšie 
cezhraničné poskytovanie služieb, ktoré si 
vyžadujú osobnú identifikáciu; vyzýva 
Komisiu, aby rozšírila tento rámec s 
cieľom poskytnúť európskym občanom 
náležité nástroje na získavanie úžitku zo 
svojich osobných údajov a ich využívanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta závery Rady z októbra 2020 o 
vytvorení rámca pre bezpečnú verejnú 
elektronickú identifikáciu (e-ID) v celej 
Únii; je pevne presvedčený, že takýto 
rámec by umožnil bezpečnejšie 
cezhraničné poskytovanie služieb, ktoré si 
vyžadujú osobnú identifikáciu.

7. víta závery Rady z októbra 2020 o 
vytvorení rámca pre bezpečnú verejnú 
elektronickú identifikáciu (e-ID) v celej 
Únii; je pevne presvedčený, že takýto 
rámec by umožnil bezpečnejšie 
cezhraničné poskytovanie služieb, ktoré si 
vyžadujú osobnú identifikáciu, a zníženie 
nadmerného zberu údajov podnikmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta závery Rady z októbra 2020 o 
vytvorení rámca pre bezpečnú verejnú 
elektronickú identifikáciu (e-ID) v celej 
Únii; je pevne presvedčený, že takýto 
rámec by umožnil bezpečnejšie 
cezhraničné poskytovanie služieb, ktoré si 
vyžadujú osobnú identifikáciu.

7. zdôrazňuje, že je dôležité umožniť 
anonymné používanie online služieb vždy, 
keď je to technicky možné, a že 
v súčasných právnych predpisoch sa 
nevyžaduje identifikácia, pretože 
anonymita účinne bráni neoprávnenému 
zverejneniu, krádeži identity a iným 
formám zneužitia osobných údajov 
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získaných online

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Anne-Sophie Pelletier

Návrh stanoviska
Odsek 7 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že osobné údaje 
týkajúce sa zdravia sa nesmú spracúvať 
ani privlastňovať bez úplného a 
informovaného súhlasu dotknutej osoby; 
tieto osobné údaje týkajúce sa zdravia 
preto musia byť chránené ako 
neodňateľné právo.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Marina Kaljurand

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že jediný spôsob, akým 
môžu digitálne služby dosiahnuť svoj plný 
potenciál, je umožniť jednoznačne 
identifikovať používateľov rovnocenným 
spôsobom ako v prípade offline služieb; 
konštatuje, že elektronickú identifikáciu 
možno zlepšiť presadzovaním 
cezhraničnej interoperability 
elektronických identifikácií v rámci 
nariadenia eIDAS v celej Európskej únii; 
pripomína, že členské štáty a európske 
inštitúcie musia zaručiť bezpečnosť 
elektronickej identifikácie, umožniť 
minimalizáciu údajov a súlad so všetkými 
ostatnými aspektmi všeobecného 
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nariadenia o ochrane údajov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
úsilie o zabezpečenie zvýšenia tokov 
údajov s podobne zmýšľajúcimi 
globálnymi partnermi, a to aj v rámci 
transatlantických vzťahov v súvislosti s 
revidovaným a aktualizovaným rámcom 
pre štít na ochranu osobných údajov 
medzi EÚ a USA, na základe spoločných 
hodnôt a pri plnom dodržiavaní 
základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. víta odhodlaný prístup k podpore 
interoperability a prepojenosti databáz s 
cieľom zabrániť ovládnutiu trhu na 
základe koncentrácie údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Sergey Lagodinsky
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Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. žiada Komisiu, aby podporovala 
najlepšie postupy v technikách 
anonymizácie a ďalej podporovala 
výskum v oblasti deanonymizácie a boja 
proti nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zastáva názor, že existuje veľký 
potenciál na výmenu údajov na výskumné 
účely; víta preto návrh Komisie 
podporovať dátový altruizmus vo 
verejnom záujme; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila maximálnu ochranu 
osobných údajov a aby ich výmena 
neviedla k žiadnym porušeniam ochrany 
osobných údajov;

Or. en


