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Subiect:

Utilizarea de aplicații de urmărire în combaterea coronavirusului

Întreprinderi, cercetători și autoritățile statelor membre lucrează la dezvoltarea de aplicații de urmărire
ca parte a răspunsului lor la pandemie. Aceste aplicații pot trimite alerte către persoane care se află
în imediata apropiere a unei persoane infectate, astfel încât acestea să poată decide să intre în
autoizolare. O abordare europeană coordonată, de preferință o aplicație unică europeană, este
esențială pe piața internă și în spațiul Schengen. Deși ar fi posibil ca aceasta să aibă succes,
împreună cu alte măsuri specifice, aceasta ar putea fi, de asemenea, un instrument foarte invaziv, de
aceea trebuie să fie însoțită de garanții adecvate, de standarde tehnice adecvate și trebuie să fie o
măsură strict temporară, utilizată doar pentru a informa cetățenii că au fost în imediata apropiere a
persoanelor infectate. O rată de utilizare suficient de mare este esențială pentru succesul sistemului
și nu poate fi realizată dacă sistemul nu este sigur.
1. Poate Consiliul să explice modul în care o aplicație de contact poate contribui la răspunsul la
pandemie și care ar fi condițiile prealabile pentru succesul acesteia, de exemplu în ceea ce privește
rata de utilizare? Cum se vor atinge grupurile care, ca regulă generală, nu au smartphone-uri, cum ar
fi persoanele în vârstă?
2. Consideră Consiliul că utilizarea aplicațiilor pentru urmărirea contactelor ar trebui să fie voluntară și
că sistemul ar trebui să fie temporar? Poate Consiliul să indice care ar fi temeiul juridic disponibil
pentru a impune utilizarea obligatorie a unei aplicații de urmărire a contactelor? Cum va asigura
Consiliul faptul că sistemele aplicațiilor pentru urmărirea contactelor se bucură de cel mai înalt nivel
de protecție a securității cibernetice și că utilizarea lor va fi stopată după încheierea crizei?
3. Va respecta Consiliul principiul descentralizării ca principiu director și va recomanda statelor
membre să opteze pentru o aplicare descentralizată, în cazul în care datele nu sunt stocate în baze
de date centralizate, ceea ce face ca acestea să fie predispuse la un risc potențial de abuz?
4. Consideră Consiliul că funcționarea aplicațiilor de localizare a contactelor ar trebui să fie pe deplin
transparentă, prin utilizarea surselor deschise, astfel încât oamenii să poată verifica atât protocolul
subiacent pentru securitate, cât și viața privată, și să verifice codul pentru a vedea dacă aplicația
îndeplinește funcțiile menționate?
5. Consideră Consiliul că furnizorii acestor aplicații ar trebui să fie pe deplin și exclusiv reglementați
de legislația UE și nu ar trebui să fie expuși la ordine judiciare de la țări terțe pentru a partaja datele
colectate în sistem?
6. Este Consiliul de acord că ar trebui să se asigure transparența deplină în ceea ce privește procesul
decizional, inclusiv procesul de selectare a unor modele/furnizori specifici, și că orice interes
comercial trebuie declarat?
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