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_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Keď úrad v súlade s postupom 
overovania uloží európskej politickej 
strane alebo nadácii sankciu, náležite 
zohľadní zásadu ne bis in idem s cieľom 
zabrániť, aby sa to isté porušenie 
sankcionovalo dvakrát, a to na 
vnútroštátnej úrovni rozhodnutím 
dozorného orgánu a na európskej úrovni 
na základe postupu overovania.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Keďže nový postup sa aktivuje 
rozhodnutím príslušného dozorného orgánu 
pre ochranu údajov, mala by existovať 
možnosť, aby dotknutá európska politická 

(6) Keďže nový postup sa aktivuje 
rozhodnutím príslušného dozorného orgánu 
pre ochranu údajov, mala by existovať 
možnosť, aby dotknutá európska politická 
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strana alebo európska politická nadácia 
požiadali o preskúmanie sankcie v prípade, 
že rozhodnutie dozorného orgánu bolo 
zrušené alebo že opravný prostriedok proti 
uvedenému rozhodnutiu bol úspešný.

strana alebo európska politická nadácia 
boli vypočuté pred vydaním rozhodnutia a 
aby požiadali o preskúmanie sankcie 
v prípade, že rozhodnutie dozorného 
orgánu bolo zrušené alebo že opravný 
prostriedok proti uvedenému rozhodnutiu 
bol úspešný.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014
Článok 10a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa úrad dozvie o rozhodnutí dozorného 
orgánu v zmysle článku 4 bod 21 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67917, v ktorom sa konštatuje, 
že fyzická alebo právnická osoba porušila 
uplatniteľné pravidlá o ochrane osobných 
údajov, a ak z daného rozhodnutia vyplýva 
alebo ak sú iné opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že porušenie súvisí 
s politickými činnosťami európskej 
politickej strany alebo európskej politickej 
nadácie v kontexte volieb do Európskeho 
parlamentu, úrad túto záležitosť postúpi 
výboru nezávislých významných osobností 
zriadenému článkom 11. Výbor poskytne 
stanovisko k tomu, či dotknutá európska 
politická strana alebo európska politická 
nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa 
usilovala ovplyvniť výsledok volieb do 
Európskeho parlamentu tým, že ťažila 
z porušenia uvedených pravidiel. Úrad 
požiada o toto stanovisko bez zbytočného 
odkladu, a to najneskôr 1 mesiac od 
rozhodnutia dozorného orgánu. Výbor 
vydá svoje stanovisko v krátkej, 
primeranej lehote, ktorú určí úrad.

1. Európska politická strana alebo 
európska politická nadácia neovplyvňujú 
alebo sa neusilujú ovplyvniť výsledok 
volieb do Európskeho parlamentu tým, že 
by ťažili z porušenia uplatniteľných 
pravidiel o ochrane osobných údajov 
fyzickou alebo právnickou osobou. Tento 
odsek sa uplatňuje, iba ak dozorný orgán 
členského štátu v zmysle článku 4 bodu 21 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67917 stanovil na základe 
vykonateľného rozhodnutia, že došlo k 
porušeniu uplatniteľných pravidiel 
o ochrane údajov.

2. Ak sa úrad dozvie o správaní, na 
ktoré sa vzťahuje prvý odsek, a dostal 
oznámenie o vykonateľnom rozhodnutí 
dozorného orgánu uvedenom v prvom 
odseku, postúpi túto záležitosť výboru 
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nezávislých významných osobností 
zriadenému článkom 11, a to bez 
zbytočného odkladu a najneskôr do 3 
mesiacov od takého oznámenia. Výbor v 
krátkej, primeranej lehote stanovenej 
úradom poskytne stanovisko k tomu, či 
dotknutá európska politická strana alebo 
európska politická nadácia porušila odsek 
1.
Po zohľadnení stanoviska výboru úrad 
podľa článku 27 ods. 2 písm. a) rozhodne, 
či sa uložia finančné sankcie dotknutej 
európskej politickej strane alebo 
európskej politickej nadácii. Rozhodnutie 
úradu sa musí riadne odôvodniť, najmä 
so zreteľom na stanovisko výboru, a musí 
sa urýchlene uverejniť.

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov), (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5. 
2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a
 Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014
 Článok 27 – odsek 2 – písmeno a – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) v prípade, že výbor vydá v súlade 
s článkom 10a stanovisko, v ktorom sa 
konštatuje, že európska politická strana 
alebo európska politická nadácia úmyselne 
ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť 
výsledok volieb do Európskeho 
parlamentu tým, že ťažila z porušenia 
uplatniteľných pravidiel o ochrane 
osobných údajov.“;

vii) ak európska politická strana alebo 
európska politická nadácia porušila článok 
10a ods. 1.“;
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014
Článok 27 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. V prípade, že rozhodnutie dozorného 
orgánu uvedené v článku 10 a bolo zrušené 
alebo že opravný prostriedok proti takému 
rozhodnutiu bol úspešný, úrad na žiadosť 
dotknutej európskej politickej strany alebo 
európskej politickej nadácie preskúma 
akúkoľvek sankciu, ktorá bola uložená 
podľa odseku 2 písm. a) bodu vii).“

7. V prípade, že rozhodnutie 
vnútroštátneho dozorného orgánu uvedené 
v článku 10a bolo definitívne zrušené 
alebo že opravný prostriedok proti takému 
rozhodnutiu bol úspešný a je konečný, 
úrad na žiadosť dotknutej európskej 
politickej strany alebo európskej politickej 
nadácie preskúma akúkoľvek sankciu, 
ktorá bola uložená podľa odseku 2 písm. a) 
bodu vii).“


