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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când Autoritatea impune o 
sancțiune partidului sau fundației politice 
europene în conformitate cu procedura de 
verificare, aceasta ține seama în mod 
corespunzător de principiul ne bis in 
idem, pentru a evita ca aceeași încălcare 
să fie sancționată de două ori, la nivel 
național, în urma deciziei autorității de 
supraveghere, și la nivel european, în 
urma procedurii de verificare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Întrucât noua procedură de verificare 
este declanșată de o decizie a unei 
autorități competente de supraveghere a 

(6) Întrucât noua procedură de verificare 
este declanșată de o decizie a unei 
autorități competente de supraveghere a 
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protecției datelor, partidul politic european 
sau fundația politică europeană în cauză ar 
trebui să aibă posibilitatea de a solicita 
revizuirea sancțiunii în cazul în care 
decizia autorității de supraveghere este 
anulată sau este inversată în urma 
exercitării unei căi de atac.

protecției datelor, partidul politic european 
sau fundația politică europeană în cauză ar 
trebui să aibă posibilitatea de a fi audiați 
înainte de pronunțarea deciziei respective 
și de a solicita revizuirea sancțiunii în 
cazul în care decizia autorității de 
supraveghere este anulată sau este 
inversată în urma exercitării unei căi de 
atac.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 10 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă Autoritatea ia cunoștință de o 
decizie a unei autorități de supraveghere 
în sensul articolului 4 punctul 21 din 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului17, în care se constată că o 
persoană fizică sau juridică a încălcat 
normele aplicabile privind protecția datelor 
cu caracter personal și dacă rezultă din 
această decizie sau există alte motive 
întemeiate să se considere că încălcarea 
este legată de activități politice 
desfășurate de un partid politic european 
sau de o fundație politică europeană în 
contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European, Autoritatea sesizează 
Comitetul de personalități independente 
instituit prin articolul 11 cu privire la 
acest caz. Comitetul emite un aviz în care 
evaluează dacă partidul politic european 
sau fundația politică europeană în cauză 
a influențat sau a încercat în mod 
deliberat să influențeze rezultatul 
alegerilor pentru Parlamentul European 
profitând de acea încălcare. Autoritatea 
solicită avizul fără întârzieri nejustificate 
și în termen de cel mult o lună de la 
luarea deciziei de către autoritatea de 
supraveghere. Comitetul își dă avizul într-
un termen scurt și rezonabil, stabilit de 

1. Un partid politic european sau o 
fundație politică europeană nu 
influențează sau nu încearcă să 
influențeze rezultatul alegerilor pentru 
Parlamentul European profitând de o 
încălcare, de către o persoană fizică sau 
juridică, a normelor aplicabile privind 
protecția datelor cu caracter personal. 
Prezentul paragraf se aplică doar dacă o 
autoritate de supraveghere a unui stat 
membru a stabilit printr-o decizie 
executorie faptul că a avut loc o încălcare 
a normelor aplicabile privind protecția 
datelor, în sensul articolului 4 punctul 21 
din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului17.
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Autoritate.

2. Atunci când Autoritatea ia 
cunoștință de un comportament vizat la 
primul paragraf și este notificată cu 
privire la decizia executorie a autorității 
de supraveghere menționate la primul 
paragraf, aceasta sesizează comitetul de 
personalități independente instituit prin 
articolul 11 cu privire la acest caz, fără 
întârzieri nejustificate și în termen de cel 
mult 3 luni de la notificarea respectivă. 
Comitetul își dă avizul într-un termen 
scurt și rezonabil, stabilit de Autoritate, cu 
privire la încălcarea sau nu de către 
partidul politic european sau fundația 
politică europeană în cauză a primului 
paragraf.
Ținând cont de avizul comitetului, 
Autoritatea decide, în conformitate cu 
articolul 27 alineatul (2) litera (a), dacă 
să impună sancțiuni financiare partidului 
politic european sau fundației politice 
europene în cauză. Decizia Autorității se 
motivează în mod corespunzător, în 
special în ceea ce privește avizul 
comitetului, și se publică în cel mai scurt 
timp.

_________________ _________________
17 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 27 – alineatul 2 – litera a – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(vii) în cazul în care, în conformitate cu 
articolul 10a, comitetul emite un aviz prin 
care constată că un partid politic european 
sau o fundație politică europeană a 
influențat sau a încercat în mod deliberat 
să influențeze rezultatul alegerilor pentru 
Parlamentul European profitând de o 
încălcare a normelor aplicabile privind 
protecția datelor cu caracter personal.

(vii) în cazul în care un partid politic 
european sau o fundație politică europeană 
a încălcat articolul 10 alineatul (1).”;

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 27 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care o decizie adoptată de 
autoritatea de supraveghere, astfel cum se 
menționează la articolul 10a, este anulată 
sau este inversată în urma exercitării unei 
căi de atac, Autoritatea revizuiește 
sancțiunea impusă în temeiul alineatului 
(2) litera (a) punctul (vii) la cererea 
partidului politic european sau a fundației 
politice europene în cauză.

7. În cazul în care o decizie adoptată de 
autoritatea națională de supraveghere, 
astfel cum se menționează la articolul 10a, 
este anulată definitiv sau este inversată în 
urma exercitării unei căi de atac și este 
finală, Autoritatea revizuiește sancțiunea 
impusă în temeiul alineatului (2) litera (a) 
punctul (vii) la cererea partidului politic 
european sau a fundației politice europene 
în cauză.


