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Изменение 8
Жил Льобретон, Херолф Анеманс
от името на групата ENF

Доклад A8-0435/2018
Мерчедес Бресо
Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За тази цел следва да се установи 
процедура за проверка, чрез която 
Органът трябва при определени 
обстоятелства да поиска от комитета, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да прецени дали дадена 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация е 
оказала умишлено влияние или е 
направила умишлен опит да повлияе 
на резултатите от изборите за 
Европейски парламент, възползвайки се 
от нарушение на приложимите 
правила за защита на личните данни. 
Когато комитетът установи, че това е 
така, Органът следва да наложи санкции 
в съответствие с ефективната, 
пропорционална и възпираща система 
от санкции, установена с Регламент (ЕС, 
Евратом) № 1141/2014.

(4) За тази цел следва да се установи 
процедура за проверка, чрез която 
Органът трябва при определени 
обстоятелства да поиска от комитета, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да прецени дали дадена 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация е 
нарушила правилата за защита на 
данните в контекста на изборите за 
Европейски парламент. Когато 
комитетът установи, че това е така, 
Органът следва да наложи санкции в 
съответствие с ефективната, 
пропорционална и възпираща система 
от санкции, установена с Регламент (ЕС, 
Евратом) № 1141/2014.
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6.3.2019 A8-0435/9

Изменение 9
Жил Льобретон, Херолф Анеманс
от името на групата ENF

Доклад A8-0435/2018
Мерчедес Бресо
Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тъй като новата процедура се 
задейства с решение на компетентен 
надзорен орган по защита на данните, 
следва да бъде възможно съответната 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация да 
поиска санкцията да бъде 
преразгледана, ако решението на 
надзорния орган бъде отменено или ако 
успешно бъде упражнено право на 
защита срещу това решение.

(6) Тъй като новата процедура се 
задейства само с решение на 
компетентен надзорен орган по защита 
на данните съобразно член 58, 
параграф 2, буква и) от Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета, следва да 
бъде възможно съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация да поиска 
санкцията да бъде преразгледана, ако 
решението на надзорния орган бъде 
отменено или ако успешно бъде 
упражнено право на защита срещу това 
решение. Всяко обжалване от страна 
на съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация има 
суспензивно действие.
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6.3.2019 A8-0435/10

Изменение 10
Жил Льобретон, Херолф Анеманс
от името на групата ENF

Доклад A8-0435/2018
Мерчедес Бресо
Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира, че изборите за 
Европейски парламент през 2019 г. се 
провеждат съгласно надеждни 
демократични правила и при пълно 
зачитане на европейските ценности на 
демокрация, правова държава и 
зачитане на основните права, е важно 
предложената процедура за проверка да 
влезе в сила своевременно и да е 
приложима възможно най-скоро. За да 
се постигне това, предложените 
изменения на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 1141/2014, въведени с настоящия 
регламент, следва да влязат в сила в 
деня на публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз.

(7) За да се гарантира, че изборите за 
Европейски парламент през 2019 г. се 
провеждат съгласно надеждни 
демократични правила и при пълно 
зачитане на европейските ценности на 
демокрация, правова държава и 
зачитане на основните права и 
плурализма, както е определен в 
член 12 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, е важно 
предложената процедура за проверка да 
влезе в сила своевременно и да е 
приложима възможно най-скоро. За да 
се постигне това, предложените 
изменения на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 1141/2014, въведени с настоящия 
регламент, следва да влязат в сила в 
деня на публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз.
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6.3.2019 A8-0435/11

Изменение 11
Жил Льобретон, Херолф Анеманс
от името на групата ENF

Доклад A8-0435/2018
Мерчедес Бресо
Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014
Член 10a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Органът узнае за решение на 
надзорен орган по смисъла на член 4, 
точка 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета17,с 
което се установява, че дадено 
физическо или юридическо лице е 
нарушило приложимите правила за 
защита на личните данни и ако от 
това решение става ясно – или когато 
са налице други разумни основания да 
се смята, че това е така – че 
нарушението е свързано с 
политически дейности на европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация в контекста на 
изборите за Европейски парламент, 
Органът отнася въпроса до комитета, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, създаден по силата на 
член 11. Комитетът дава становище 
дали въпросната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация умишлено е 
оказала влияние или е направила 
умишлен опит да повлияе на 
резултата от изборите за Европейски 
парламент, като се е възползвала от 
това нарушение. Органът изисква 
становището да бъде представено без 
ненужно забавяне и не по-късно от 1 

1. Европейските политически партии 
и европейските политически 
фондации не нарушават умишлено 
правилата за защита на данните в 
контекста на изборите за Европейски 
парламент.
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месец след решението на надзорния 
орган. Комитетът дава своето 
становище в рамките на кратък разумен 
срок, определен от Органа.

 2. Ако Органът бъде информиран за 
решение по член 58, параграф 2, буква 
и) от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
на надзорен орган по смисъла на член 4, 
точка 21) от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета, с 
което се установява, че дадена 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация е 
нарушила приложимите правила за 
защита на личните данни, Органът 
отнася въпроса до комитета, съставен от 
независими изтъкнати личности, 
създаден по силата на член 11. Органът 
може да се свърже при необходимост 
със съответния национален надзорен 
орган. 
3. Комитетът дава становище дали 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация е извършила това 
нарушение в контекста на изборите за 
Европейски парламент. Органът изисква 
становището да бъде представено без 
ненужно забавяне и не по-късно от 
1 месец, след като бъде уведомен 
относно решението на надзорния 
орган. Комитетът дава своето 
становище в рамките на кратък разумен 
срок, определен от Органа. Органът и 
комитетът се придържат към 
поверителността на обмена на 
информация в съответствие с 
принципа на презумпция за 
невиновност.
 4. Като взема предвид становището 
на комитета, Органът взема решение 
съгласно член 27, параграф 2, буква а), 
подточка vii) дали да наложи 
финансови санкции на съответната 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация. 
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Решението на Органа е надлежно 
мотивирано, по-специално с оглед 
становището на комитета, и се 
публикува своевременно. 

_________________
17Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (OВ L 119, 
4.5.2016, стр. 1).
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6.3.2019 A8-0435/12

Изменение 12
Жил Льобретон, Херолф Анеманс
от името на групата ENF

Доклад A8-0435/2018
Мерчедес Бресо
Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014
Член 11 – параграф 3 – първа алинея – второ изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на Органа комитетът дава 
становище за това дали европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация умишлено е 
оказала влияние или е направила 
умишлен опит да повлияе на 
резултата от изборите за Европейски 
парламент, възползвайки се от 
нарушение на приложимите правила 
за защита на личните данни. И в двата 
случая комитетът може да изиска 
всички съответни документи и 
доказателства от Органа, Европейския 
парламент, съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация, други 
политически партии, политически 
фондации или други заинтересовани 
страни и може да поиска да изслуша 
техни представители. В случаите на 
становища за това дали европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация умишлено е 
оказала влияние или е направила 
умишлен опит да повлияе на 
резултата от изборите за Европейски 
парламент, възползвайки се от 
нарушение на приложимите правила 
за защита на личните данни, надзорните 
органи, посочени в член 10а, 

По искане на Органа комитетът дава 
становище за това дали европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация е извършила 
нарушение на приложимите правила за 
защита на личните данни в контекста 
на изборите за Европейски 
парламент. Комитетът може да изиска 
всички съответни документи и 
доказателства от Органа, Европейския 
парламент, съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация, други 
политически партии, политически 
фондации или други заинтересовани 
страни и може да поиска да изслуша 
техни представители. В случаите на 
становища за това дали европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация е извършила 
нарушение на правилата за защита на 
личните данни в контекста на 
изборите за Европейски парламент, 
надзорните органи, посочени в член 10а, 
сътрудничат на комитета в съответствие 
с приложимото право. Всички 
съобщения са съобразени с 
поверителността на обмена на 
информация по отношение на 
принципа на презумпцията за 
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сътрудничат на комитета в съответствие 
с приложимото право.“

невиновност.
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6.3.2019 A8-0435/13

Изменение 13
Жил Льобретон, Херолф Анеманс
от името на групата ENF

Доклад A8-0435/2018
Мерчедес Бресо
Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014
Член 27 – параграф 2 – буква а – подточка vii

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) ако в съответствие с член 10а 
комитетът даде становище, с което се 
установява, че дадена европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация умишлено е 
оказала влияние или е направила 
умишлен опит да повлияе на 
резултата от изборите за Европейски 
парламент, възползвайки се от 
нарушение на приложимите правила 
за защита на личните данни.“;

vii) ако в съответствие с 
процедурата за проверка, предвидена в 
член 10а, бъде установено, че дадена 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация е 
извършила нарушение на правилата за 
защита на личните данни в контекста 
на изборите за Европейски 
парламент.;

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Изменение 14
Жил Льобретон, Херолф Анеманс
от името на групата ENF

Доклад A8-0435/2018
Мерчедес Бресо
Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014
Член 27 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато решение на надзорния 
орган, посочен в член 10а, е отменено 
или когато успешно е упражнено 
право на защита срещу това решение, 
по искане на съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация Органът 
преразглежда всяка санкция, наложена 
по силата на параграф 2, буква а), 
подточка vii).

7. Когато всички национални 
средства за правна защита срещу 
решение на националния надзорен 
орган, посочен в член 10а, са 
изчерпани, Органът прилага всяка 
санкция, наложена съгласно параграф 2, 
буква а), подточка vii).“

Or. en


