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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

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;

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

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;

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;

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;

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

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.


