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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. призовава Комисията да основава своята стратегия за данните на принципите на 
предоставяне на благосъстояние и ползи на гражданите и на абсолютното 
зачитане на техните основни права, по-специално защитата на 
неприкосновеността на личния им живот и личните им данни;

2. подчертава, че при предаването на данни към други юрисдикции винаги трябва да 
се спазват разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните 
(ОРЗД), Директивата относно правоприлагането (LED) и другото съответно 
законодателство на Съюза;

3. припомня, че обработването на лични данни, включително тяхното предаване, 
трябва винаги да е в съответствие с достиженията на правото на Съюза в областта 
на защитата на данните; във връзка с това подчертава необходимостта да се 
очертаят ясни граници между обработката на лични и нелични данни в 
посочените от Комисията пространства за данни, особено в случая на 
интелигентни свързани продукти; припомня в този контекст, че наборите от 
данни, в които различните видове данни са неразривно свързани, винаги се 
третират като лични данни;

4. подчертава, че пространствата за данни за публичните администрации, по-
специално използването на данни за подобряване на правоприлагането в ЕС, 
трябва да зачитат изцяло правото на ЕС, включително принципа на 
пропорционалност и правилата за защита на данните и неприкосновеността на 
личния живот;

5. подчертава правото на преносимост на данните и правата на достъп до данните, 
предвидени в ОРЗД; предупреждава за опасностите от ефекта на блокиране, 
особено в чувствителни сектори, когато тези права не се прилагат правилно; 
очаква предстоящият законодателен акт за данните да подкрепи упражняването на 
тези права;

6. призовава за строги практически мерки, като например задължителна рамка за 
киберсертифициране, за да се гарантира сигурността на личните данни и да се 
предотврати изтичането на данни;

7. приветства заключенията на Съвета от октомври 2020 г. относно разработването 
на рамка за целия Съюз за сигурна публична електронна идентификация (e-ID); 
изразява твърдото си убеждение, че подобна рамка би позволила по-безопасно 
трансгранично предоставяне на услуги, които изискват лична идентификация.


