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GROZĪJUMI 001-005 
iesniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja

Ziņojums
Mercedes Bresso, Rainer Wieland A8-0435/2018
Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā ***I

Regulas priekšlikums (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ja Iestāde piemēro Eiropas 
politiskajai partijai vai fondam sankcijas 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, tā 
pienācīgi ņem vērā ne bis in idem 
principu, lai izvairītos no tā, ka par vienu 
un to pašu pārkāpumu tiek piemērots sods 
divreiz — valsts līmenī pēc uzraudzības 
iestādes lēmuma un Eiropas līmenī pēc 
pārbaudes procedūras.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tā kā jauno procedūru sāk ar 
kompetentas datu aizsardzības uzraudzības 
iestādes lēmumu, attiecīgajai Eiropas 

(6) Tā kā jauno procedūru sāk ar 
kompetentas datu aizsardzības uzraudzības 
iestādes lēmumu, attiecīgajai Eiropas 
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politiskajai partijai vai Eiropas 
politiskajam fondam vajadzētu būt iespējai 
pieprasīt sankciju pārskatīšanu tad, ja 
uzraudzības iestādes lēmums ir atcelts vai 
ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret 
minēto lēmumu ir sekmīgs.

politiskajai partijai vai Eiropas 
politiskajam fondam vajadzētu būt iespējai 
tikt uzklausītam pirms minētā lēmuma 
pieņemšanas un pieprasīt sankciju 
pārskatīšanu tad, ja uzraudzības iestādes 
lēmums ir atcelts vai ja tiesiskās 
aizsardzības līdzeklis pret minēto lēmumu 
ir sekmīgs.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014
10.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Iestādei kļūst zināms lēmums, kuru 
pieņēmusi uzraudzības iestāde Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2016/67917 4. panta 21. punkta 
nozīmē un kurā konstatēts, ka fiziska vai 
juridiska persona ir pārkāpusi personas 
datu aizsardzībai piemērojamos 
noteikumus, un ja no minētā lēmuma 
izriet, ka pārkāpums ir saistīts ar Eiropas 
politiskās partijas vai Eiropas politiskā 
fonda darbībām Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu kontekstā, vai ja pastāv pamatots 
iemesls tā uzskatīt, tad Iestāde nodod šo 
jautājumu neatkarīgu ievērojamu personu 
komitejai, kas izveidota ar 11. pantu. 
Komiteja sniedz atzinumu par to, vai 
attiecīgā Eiropas politiskā partija vai 
Eiropas politiskais fonds ir apzināti 
ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu rezultātus, 
izmantojot minēto pārkāpumu. Iestāde bez 
liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 1 mēnesi 
pēc uzraudzības iestādes lēmuma lūdz 
sniegt atzinumu. Komiteja sniedz savu 
atzinumu īsā, samērīgā termiņā, ko 
noteikusi Iestāde.

1. Eiropas politiskā partija vai Eiropas 
politiskais fonds neietekmē vai nemēģina 
ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
rezultātus, izmantojot personas datu 
aizsardzībai piemērojamo noteikumu 
pārkāpumu no fiziskas vai juridiskas 
personas puses. Šo apakšpunktu piemēro 
tikai tad, ja kādas dalībvalsts uzraudzības 
iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2016/67917 4. panta 
21. punkta nozīmē ir konstatējusi 
izpildāmā lēmumā, ka ir noticis datu 
aizsardzībai piemērojamo noteikumu 
pārkāpums.

2. Ja Iestādei kļūst zināma tāda rīcība, 
uz ko attiecas pirmais apakšpunkts, un tai 
ir ticis paziņots pirmajā apakšpunktā 
minētās uzraudzības iestādes pieņemtais 
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izpildāmais lēmums, tā bez liekas 
kavēšanās un ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc 
minētā paziņojuma nodod šo jautājumu 
neatkarīgu ievērojamu personu komitejai, 
kas izveidota ar 11. pantu. Komiteja īsā, 
samērīgā termiņā, ko noteikusi Iestāde, 
sniedz atzinumu par to, vai attiecīgā 
Eiropas politiskā partija vai Eiropas 
politiskais fonds nav pārkāpis 1. punkta 
noteikumus.
Iestāde, ņemot vērā Komitejas atzinumu, 
saskaņā ar 72. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu lemj par to, vai noteikt 
attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai 
vai Eiropas politiskajam fondam finanšu 
sankcijas. Iestādes lēmums tiek pienācīgi 
pamatots, jo īpaši attiecībā uz Komitejas 
atzinumu, un tiek nekavējoties publicēts.

_________________ _________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula), (OV 
L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula), (OV 
L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
 Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014
 27. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – vii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) ja saskaņā ar 10.a pantu komiteja 
sniedz atzinumu, kurā konstatēts, ka kāda 
Eiropas politiskā partija vai Eiropas 
politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai 
mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rezultātus, izmantojot personas 
datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu 
pārkāpumu.”;

(vii) ja kāda Eiropas politiskā partija vai 
Eiropas politiskais fonds ir pārkāpis 
10.a panta 1. punktu.”; 

Grozījums Nr. 5
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014
27. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja 10.a pantā minētais uzraudzības 
iestādes lēmums ir atcelts vai ja tiesiskās 
aizsardzības līdzeklis pret šādu lēmumu ir 
bijis sekmīgs, Iestāde pēc attiecīgās 
Eiropas politiskās partijas vai Eiropas 
politiskā fonda pieprasījuma pārskata visas 
sankcijas, kas uzliktas saskaņā ar 2. punkta 
a) apakšpunkta vii) punktu.”.

7. Ja 10.a pantā minētais valsts 
uzraudzības iestādes lēmums ir pilnībā 
atcelts vai ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis 
pret šādu lēmumu ir bijis sekmīgs un ir 
galīgs, Iestāde pēc attiecīgās Eiropas 
politiskās partijas vai Eiropas politiskā 
fonda pieprasījuma pārskata visas 
sankcijas, kas uzliktas saskaņā ar 2. punkta 
a) apakšpunkta vii) punktu.”.


