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vlagatelj: Odbor za ustavne zadeve

Poročilo
Mercedes Bresso, Rainer Wieland A8-0435/2018
Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament

Predlog uredbe (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

_____________________________________________________________

Predlog spremembe1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Kadar Organ po postopku 
preverjanja izreče sankcijo za evropsko 
politično stranko ali fundacijo, ustrezno 
upošteva načelo ne bis in idem, da bi se 
izognili dvakratnemu sankcioniranju iste 
kršitve, in sicer na nacionalni ravni po 
sprejetju odločitve nadzornega organa in 
na evropski ravni po postopku 
preverjanja.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ker se novi postopek začne z 
odločitvijo pristojnega nadzornega organa 
za varstvo podatkov, bi se moralo zadevni 
evropski politični stranki ali evropski 

(6) Ker se novi postopek začne z 
odločitvijo pristojnega nadzornega organa 
za varstvo podatkov, bi se moralo zadevni 
evropski politični stranki ali evropski 
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politični fundaciji omogočiti, da zahteva 
preizkus sankcije v primeru razveljavitve 
odločitve nadzornega organa za varstvo 
podatkov ali uspešnega pravnega sredstva 
zoper tako odločitev.

politični fundaciji omogočiti, da je pred 
sprejetjem odločitve zaslišana in zahteva 
preizkus sankcije v primeru razveljavitve 
odločitve nadzornega organa za varstvo 
podatkov ali uspešnega pravnega sredstva 
zoper tako odločitev.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 10a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se Organ seznani z odločitvijo 
nadzornega organa v smislu točke 21 člena 
4 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta17, v kateri je 
ugotovljeno, da je fizična ali pravna oseba 
kršila veljavna pravila o varstvu osebnih 
podatkov, pri čemer iz take odločitve 
izhaja, ali pa obstajajo siceršnji utemeljeni 
razlogi za domnevo, da je kršitev povezana 
s političnimi dejavnostmi evropske 
politične stranke ali evropske politične 
fundacije v okviru volitev v Evropski 
parlament, zadevo predloži odboru 
neodvisnih uglednih oseb, ustanovljenemu 
s členom 11. Odbor poda mnenje o tem, 
ali je evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija namerno 
vplivala oziroma poskušala vplivati na izid 
volitev v Evropski parlament z 
izkoriščanjem navedenih kršitev. Organ 
zahteva mnenje brez nepotrebnega 
odlašanja, najpozneje pa en mesec po 
odločitvi nadzornega organa. Odbor poda 
svoje mnenje v kratkem in razumnem roku, 
ki ga določi Organ.

1. Evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija ne vpliva 
oziroma ne poskuša vplivati na izid volitev 
v Evropski parlament, tako da bi 
izkoristila, da fizična ali pravna oseba 
kršita veljavna pravila o varstvu osebnih 
podatkov. Ta odstavek se uporablja samo, 
če nadzorni organ države članice v smislu 
točke 21 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta17 z 
izvršljivim sklepom določi, da je prišlo do 
kršitve pravil, ki veljajo za varstvo 
podatkov.

2. Ko se Organ seznani z ravnanjem iz 
prvega odstavka in je bil obveščen o 
izvršljivem sklepu nadzornega organa iz 
tega prvega odstavka, zadevo brez 
nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 
treh mesecih po obvestilu predloži odboru 
neodvisnih uglednih oseb, ustanovljenemu 
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s členom 11. Odbor v kratkem in 
razumnem roku, ki ga določi Organ, poda 
mnenje o tem, ali je evropska politična 
stranka ali evropska politična fundacija 
kršila odstavek 1 ..

Organ se na podlagi mnenja odbora v 
skladu s členom 27(2)(a) odloči, ali bo 
evropski politični stranki ali evropski 
politični fundaciji naložil finančno kazen. 
Organ svojo odločitev primerno utemelji, 
pri čemer upošteva mnenjem odbora, in 
čim prej objavi.

_________________ _________________
17 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5. 2016, 
str. 1).

17 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5. 2016, 
str. 1).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a
 Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
 Člen 27 – odstavek 2 – točka a – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vii) če v skladu s členom 10a odbor poda 
mnenje, v katerem ugotovi, da je evropska 
politična stranka ali evropska politična 
fundacija namerno vplivala oziroma 
poskušala vplivati na izid volitev v 
Evropski parlament z izkoriščanjem 
kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih 
podatkov.“;

(vii) če je evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija kršila člen 
10a(1).“;

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 27 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kadar je bila odločitev nadzornega 
organa iz člena 10a razveljavljena ali je 
bilo zoper tako odločitev uspešno 
uveljavljeno pravno sredstvo, Organ na 
predlog zadevne evropske politične stranke 
ali evropske politične fundacije preizkusi 
vse sankcije, ki so bile izrečene na podlagi 
točke (vii) točke (a) odstavka 2.

7. Kadar je bila odločitev nacionalnega 
nadzornega organa iz člena 10a dokončno 
razveljavljena ali je bilo zoper tako 
odločitev uspešno in dokončno 
uveljavljeno pravno sredstvo, Organ na 
predlog zadevne evropske politične stranke 
ali evropske politične fundacije preizkusi 
vse sankcije, ki so bile izrečene na podlagi 
točke (vii) točke (a) odstavka 2.


