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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za notranji trg 
in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da morajo digitalne storitve in njihovi osnovni algoritmi dosledno spoštovati 
temeljne pravice, zlasti varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, nediskriminacijo ter 
svobodo govora in obveščanja, kot je določeno v pogodbah in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi, da morajo biti algoritmi pregledni 
in razložljivi ter da mora obstajati možnost človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in posebni stresni testi za podpiranje in zagotavljanje 
skladnosti;

2. poudarja, da je zaradi hitrega razvoja digitalnih storitev potrebna robustna zakonodaja 
za varstvo zasebnosti in razumna dolžnost skrbnega ravnanja, da se zagotovi digitalno 
dostojanstvo; v zvezi s tem poudarja, da morajo vse digitalne storitve dosledno 
spoštovati zakonodajo EU o varstvu podatkov, in sicer Uredbo (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta (splošna uredba o varstvu podatkov)1 in Direktivo 
2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta (e-zasebnost)2, ki je v reviziji, ter svobodo 
izražanja;

3. priporoča Komisiji, naj si prizadeva uskladiti nacionalne sisteme za preverjanje 
identitete posameznikov, da bi oblikovali enotni sistem v Uniji ter s tem zagotovili 
varstvo osebnih podatkov in preverjanje starosti, zlasti otrok;

4. poudarja, da biometrični podatki veljajo za specifično kategorijo osebnih podatkov s 
posebnimi pravili za njihovo obdelavo; ugotavlja, da se biometrični podatki lahko in 
tudi se uporabljajo za identifikacijo in avtentikacijo posameznikov, kar bistveno ogroža 
in posega v pravico do zasebnosti in varstva podatkov ter omogoča identitetne goljufije; 
poziva Komisijo, naj v svoj zakon o digitalnih storitvah vključi obveznost, da se 
uporabnikom digitalnih storitev vedno ponudi alternativa uporabi biometričnih 
podatkov za delovanje storitve in da so stranke jasno obveščene o tveganjih uporabe 
biometričnih podatkov; poudarja, da se digitalne storitve ne smejo zavrniti, če 
posameznik ne želi uporabljati biometričnih podatkov;

5. meni, da utegne imeti ciljno usmerjeno oglaševanje in ocenjevanje posameznikov, zlasti 
mladoletnikov in drugih ranljivih skupin, negativne posledice zaradi vmešavanja v 
njihovo zasebno življenje, pri čemer se porajajo tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se uporabljajo pri tovrstnem oglaševanju, ponujanja proizvodov ali storitev 
ali določanja cen; zato poziva Komisijo, naj omeji ciljno usmerjeno oglaševanje, zlasti 
za ranljive skupine, in pri zagotavljanju storitev ali proizvodov prepove uporabo 

1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

2 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi 
osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij 
(Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).



PE650.375v01-00 4/4 PA\1202537SL.docx

SL

diskriminatornih praks.


