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Návrh nařízení (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Úřad, který na základě postupu 
ověřování udělí evropské poltické straně 
nebo nadaci sankce, patřičně zohlední 
zásadu ne bis in idem, aby se zabránilo 
tomu, že totéž porušení pravidel bude 
trestáno dvakrát, a to na vnitrostátní 
úrovni na základě rozhodnutí orgánu 
dozoru a na úrovni evropské na základě 
postupu ověřování.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Jelikož se nový postup zahajuje na 
základě rozhodnutí příslušného dozorového 
úřadu pro ochranu údajů, měla by mít 
dotčená evropská politická strana nebo 

(6) Jelikož se nový postup zahajuje na 
základě rozhodnutí příslušného dozorového 
úřadu pro ochranu údajů, měla by mít 
dotčená evropská politická strana nebo 
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evropská politická nadace možnost 
požádat, aby byla sankce přezkoumána, 
pokud je rozhodnutí dozorového úřadu 
zrušeno nebo je-li opravný prostředek proti 
tomuto rozhodnutí úspěšný.

evropská politická nadace možnost 
požádat, aby byla před vydáním tohoto 
rozhodnutí vyslyšena a aby sankce byla 
přezkoumána, pokud je rozhodnutí 
dozorového úřadu zrušeno nebo je-li 
opravný prostředek proti tomuto 
rozhodnutí úspěšný.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vezme-li úřad na vědomí rozhodnutí 
dozorového úřadu ve smyslu čl. 4 bodu 21 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/67917,  jímž se shledá, že 
fyzická nebo právnická osoba porušila 
platná pravidla ochrany osobních údajů, a 
pokud z uvedeného rozhodnutí vyplývá či 
existují-li jinak oprávněné důvody k 
domněnce, že protiprávní jednání souvisí 
s politickými činnostmi některé evropské 
politické strany nebo evropské politické 
nadace v souvislosti s volbami 
do Evropského parlamentu, úřad tuto 
záležitost postoupí výboru nezávislých 
významných osobností zřízenému článkem 
11. Výbor vydá stanovisko, zda dotčená 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace úmyslně ovlivnila nebo 
se pokusila ovlivnit výsledek voleb 
do Evropského parlamentu tím, že využívá 
porušení platných pravidel o ochraně 
osobních údajů. Úřad si stanovisko 
vyžádá bez zbytečného odkladu 
a nejpozději do jednoho měsíce po 
rozhodnutí dozorového úřadu. Výbor vydá 
stanovisko v krátké přiměřené lhůtě 
stanovené úřadem.

1. Evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace neovlivňuje 
nebo se nepokouší ovlivnit výsledek voleb 
do Evropského parlamentu tím, že by 
využívala porušení platných pravidel 
o ochraně osobních údajů ze strany 
fyzických či právnických osob. Tento 
odstavec se použije pouze tehdy, pokud 
dozorový úřad členského státu ve smyslu 
čl. 4 bodu 21 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/67917 
vykonatelným rozhodnutím stanovil, že 
došlo k porušení platných pravidel 
o ochraně údajů.

2. Pokud se úřad dozví o jednání 
uvedeném v prvním odstavci a je mu 
oznámeno vymahatelné rozhodnutí 
dozorového úřadu uvedeného v prvním 
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odstavci, tuto záležitost postoupí výboru 
nezávislých významných osobností 
zřízenému článkem 11 bez zbytečného 
odkladu a nejpozději do 3 měsíců po 
takovém oznámení. V krátké přiměřené 
lhůtě stanovené úřadem vydá výbor 
stanovisko k tomu, zda dotyčná evropská 
politická strana nebo evropská politická 
nadace porušila odstavec 1.
S ohledem na stanovisko výboru úřad 
rozhodne podle čl. 27 odst. 2 písm. a), zda 
dotyčné evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci uloží finanční 
sankce. Rozhodnutí úřadu musí být řádně 
odůvodněno, zejména pokud jde 
o stanovisko výboru, a musí být 
neprodleně zveřejněno.

_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014
Čl. 27 – odst. 2 – písm. a – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) v případě, že výbor v souladu s 
článkem 10a vydá stanovisko, jímž shledá, 
že evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se 
pokusila ovlivnit výsledek voleb 
do Evropského parlamentu tím, že využívá 
porušení platných pravidel ochrany 
osobních údajů.“

vii) v případě, že evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
porušila čl. 10a odst. 1.“;

Pozměňovací návrh 5
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014
Čl. 27 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě, že je rozhodnutí 
dozorového úřadu podle článku 10a 
zrušeno nebo je-li opravný prostředek proti 
tomuto rozhodnutí úspěšný, úřad na žádost 
dotčené evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace přezkoumá 
každou sankci uloženou podle odst. 2 písm. 
a) bodu vii).

7. V případě, že je rozhodnutí 
vnitrostátního dozorového úřadu podle 
článku 10a definitivně zrušeno nebo je-li 
opravný prostředek proti tomuto 
rozhodnutí úspěšný a je konečný, úřad na 
žádost dotčené evropské politické strany 
nebo evropské politické nadace přezkoumá 
každou sankci uloženou podle odst. 2 písm. 
a) bodu vii).


