Nākotnes uzdevumi

GUE/NGL locekļi Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību,
tieslietu un iekšlietu komitejā

GUE/NGL turpinās cīnīties par pilsoņu pamattiesībām saistībā ar
privātumu un personas datu aizsardzību:

➜ ES un ASV vispārējais pamatnolīgums datu aizsardzības
jomā: GUE/NGL pretosies ikvienam pamatnolīgumam, kurā netiek ievērota Eiropas Cilvēktiesību konvencija un Eiropas datu
aizsardzības standarti;

➜ “Eurodac” sistēma un patlaban valdošā tendence ļaut tie-
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sībaizsardzības iestādēm piekļūt datu bāzēm: GUE/NGL
stingri pretojas piekļuvei datu bāzēm, kas tika veidotas citām
vajadzībām;

Lai uzzinātu vairāk par informāciju šajā brošūrā, lūdzu, sazinieties
ar Olivier Winants: olivier.winants@europarl.europa.eu

➜ pasažieru datu reģistrs: GUE/NGL noraida jauno priekšlikumu

GUE/NGL ir Eiropas Parlamenta konfederālā grupa, ko veido
34 EP deputāti no 12 ES valstīm, un tās darbības mērķis ir miers,
solidaritāte, sociālais taisnīgums, vienlīdzība, demokrātija un
cilvēktiesības Eiropā un citur pasaulē.

par ES PDR sistēmu, jo uzskata, ka Eiropas Komisijai nav izdevies
pierādīt šādas uzmācīgas datu vākšanas un apstrādes sistēmas
nepieciešamību un proporcionalitāti;

➜ tiesībaizsardzības iestāžu piekļuve privāti uzturētām datu
bāzēm: GUE/NGL turpinās pieprasīt pārredzamību gadījumos,
kad tiesībaizsardzības iestādes cenšas piekļūt privāto uzņēmumu datu bāzēm.
Cilvēciska informācijas un saziņas sabiedrība prasa saglabāt vietas,
kur netiek veikta novērošana, kā arī īstenot un ievērot starptautiskās
privātuma un datu aizsardzības tiesības un standartus.
GUE/NGL pretojas tam, ka valdības un privātpersonas kontrolē
interneta struktūras, un atbalsta atklātā pirmkoda un atklātas
valdības politikas nostādnes un demokrātisku elektronisko pārvaldi,
tiesības uz konfidencialitāti un informācijas tehnoloģijas sistēmu
integritāti un nediskriminējošu piekļuvi internetam.
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Privātums un datu
aizsardzības tiesības
digitalizācijas
laikmetā

Privātums un datu aizsardzība:
pamattiesības

GUE/NGL atbalsta vienotu un stingru
datu aizsardzības sistēmu

Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ir iekļautas ES dibināšanas līgumos, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Pamattiesību
hartā*. Ar šiem tiesību aktiem cenšas aizsargāt visu fizisko personu
neaizskaramo individualitāti, neatkarību un cieņu.

Neraugoties uz spēkā esošajiem datu aizsardzības instrumentiem,
Eiropas pilsoņu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pakļautas
uzbrukumam. Kopš 2011. gada 9. septembra valdības visā pasaulē
ir pastiprinājušas centienus apkarot terorismu tā saucamajā „karā
pret terorismu”, un apzinājušās, ka šā uzdevuma īstenošanā svarīgs
instruments ir personas datu vākšana.

Tiesības uz personas datu aizsardzību ir vienas no pamattiesībām,
kas ir atzītas arī Pamattiesību hartā. Tās garantē gan tiesības uz privātumu, gan neatkarīgu lēmumu pieņemšanu, palielinot informācijas plūsmu pārredzamību un nodrošinot līdzsvarotu regulējumu
attiecībā uz personas datu apstrādi konkrētiem labi definētiem
mērķiem.
Jaunās tehnoloģijas radikāli paplašina mūsu brīvības, bet tās sev
līdzi nes arī līdz šim nepieredzētu iejaukšanos privātumā un piekļuvi
informācijai. ES datu aizsardzības standarti, ko visumā uzskata par
augstiem, tādēļ ir steidzami jāuzlabo un jāatjaunina.
GUE/NGL ir stingra nostāja attiecībā uz privātumu un pilsoņu tiesībām aizsargāt savus personas datus, un tā ir neatlaidīgi pretojusies
jebkādai pretlikumīgai datu apmaiņai, kas neatbilst šīm pamattiesībām. Apstrādājot, uzglabājot un pārraidot personas datus, vienmēr
ir jāievēro mērķa ierobežojuma, nepieciešamības, proporcionalitātes
un pārredzamības principi, kas paredzēti iepriekš minētajos līgumos,
hartās un konvencijās, un šīm darbībām jāatbilst piemērojamajiem
juridiskajiem standartiem un principiem, kuri reglamentē personas
datu aizsardzību.

Iesniegtais Datu aizsardzības regulas
priekšlikums — steidzami risināmie
uzdevumi
Galvenie uzdevumi tuvākajā nākotnē joprojām ir:

➜ censties izstrādāt stingrākus datu aizsardzības principus patlaban notiekošajā ES datu aizsardzības sistēmas pārskatīšanā;

Laikā, kad valdības un uzņēmumi vāc arvien vairāk un vairāk personas datu un kad ietekmīgākās politiskās grupas ir padevušās
šim spiedienam, kā to var redzēt saistībā ar Teroristu finansēšanas
izsekošanas programmas II nolīgumu, GUE/NGL ir pastiprinājusi atbalstu ES datu aizsardzības standartiem un cilvēktiesību ievērošanai. GUE/NGL aizstāv vienotu datu aizsardzības sistēmu ar vienlīdz
augstiem datu aizsardzības standartiem gan privātajā, gan valsts
sektorā, jo īpaši tiesībaizsardzības iestādēs.

➜ nodrošināt, ka politikas veidotāji garantē datu aizsardzības pamatprincipu ievērošanu jau no brīža, kad tiek izstrādāts kāds
produkts vai pakalpojums;

➜ pretoties tam, ka valdības un aģentūras „tiesībaizsardzības” vajadzībām vāc lielu daudzumu personas datu, vienlaikus uzlabojot esošos instrumentus mērķtiecīgai datu apmaiņai; pretoties
arvien plašākai novērošanas kameru izmantošanai darba vietās;

➜ uzlabot ES datu aizsardzības standartu piemērojamību, ņemot
vērā to, ka privātās nozares/uzņēmumi arvien vairāk vāc šādus
datus;

➜ arī turpmāk nodrošināt ES datu aizsardzības standartu un principu ievērošanu gadījumos, kad tiesību aktos tiek ļauts apstrādāt un uzglabāt personas datus, kā arī apmainīties ar tiem;

➜ apkarot tā saukto „funkciju paplašināšanos” —

nodrošināt, ka
vienam mērķim ievāktie personas dati netiek izmantoti citam
mērķim;

➜ veicināt plašas savienības veidošanos starp pilsonisko sabiedrību un datu aizsardzības iestādēm, tādējādi garantējot datu
aizsardzības standartu labāku kontroli un izpratni par tiem;

➜ palielināt iedzīvotāju izpratni par paškontroli, apmainoties ar
* LESD 16. pants; Eiropas
Cilvēktiesību konvencijas 8. pants;
Pamattiesību hartas 7. pants.

personas datiem, jo īpaši sociālo tīklu vietnēs, un īpašu uzmanību pievērst mazāk aizsargātājām grupām (bērniem, parādsaistībās nokļuvušām personām u.c.).

