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6.3.2019 A8-0435/8

Leasú 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Sonraí pearsanta a chosaint i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Chuige sin, ba cheart nós imeachta 
fíorúcháin a bhunú ina leagfar síos nach 
mór don Údarás, i gcásanna áirithe, a 
iarraidh ar choiste comhdhéanta de dhaoine 
oirirce a mheas ar imir páirtí polaitiúil 
Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil 
Eorpach tionchar d’aon turas nó ar 
fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar 
thoradh toghchán do Pharlaimint na 
hEorpa trí leas a bhaint as sárú ar na 
rialacha is infheidhme maidir le cosaint 
sonraí pearsanta. I gcás ina gcinnfidh an 
coiste gurb amhlaidh atá, ba cheart don 
Údarás smachtbhannaí a fhorchur i 
gcomhréir leis an gcóras smachtbhannaí 
éifeachtach, comhréireach agus díspreagtha 
a bunaíodh le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 1141/2014.

(4) Chuige sin, ba cheart nós imeachta 
fíorúcháin a bhunú ina leagfar síos nach 
mór don Údarás, i gcásanna áirithe, a 
iarraidh ar choiste comhdhéanta de dhaoine 
oirirce a mheas a ndearna páirtí polaitiúil 
Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil 
Eorpach rialacha cosanta sonraí a shárú i 
gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na 
hEorpa.  I gcás ina gcinnfidh an coiste gurb 
amhlaidh atá, ba cheart don Údarás 
smachtbhannaí a fhorchur i gcomhréir leis 
an gcóras smachtbhannaí éifeachtach, 
comhréireach agus díspreagtha a bunaíodh 
le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 1141/2014.
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6.3.2019 A8-0435/9

Leasú 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Sonraí pearsanta a chosaint i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Ós rud é gur le cinneadh ó údarás 
inniúil maoirsithe cosanta sonraí a 
chuirfear an nós imeachta ar siúl, ba cheart 
an deis a bheith ag an bpáirtí polaitiúil 
Eorpach nó ag an bhfondúireacht 
pholaitiúil Eorpach lena mbaineann a 
iarraidh go n-athbhreithneofaí an 
smachtbhanna má aisghairtear an cinneadh 
ón údarás maoirsithe nó má éiríonn le 
leigheas in éadan an chinnidh sin.

(6) Ós rud é gur le cinneadh ó údarás 
inniúil maoirsithe cosanta sonraí amháin a 
chuirfear an nós imeachta ar siúl faoi 
Airteagal 58 (2)(i) de Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle, ba cheart an deis a bheith 
ag an bpáirtí polaitiúil Eorpach nó ag an 
bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach lena 
mbaineann a iarraidh go n-athbhreithneofaí 
an smachtbhanna má aisghairtear an 
cinneadh ón údarás maoirsithe nó má 
éiríonn le leigheas in éadan an chinnidh 
sin. Beidh éifeacht fionraíochta ag aon 
achomharc arna thaisceadh ag an bpáirtí 
polaitiúil Eorpach nó ag an 
bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Leasú 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Sonraí pearsanta a chosaint i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Chun a áirithiú go reáchtálfar 
toghcháin 2019 do Parlaimint na hEorpa 
faoi rialacha daonlathacha daingne agus i 
gcomhréir iomlán le luachanna Eorpacha 
an daonlathais, an smachta reachta agus an 
mheasa ar chearta bunúsacha tá sé 
tábhachtach go dtiocfaidh an nós imeachta 
fíorúcháin atá beartaithe i bhfeidhm go 
luath agus gurb infheidhme é a luaithe is 
féidir. Chuige sin, ba cheart na leasuithe 
atá beartaithe ar Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 1141/2014 a thabharfar isteach leis 
an Rialachán seo, ba cheart iad a theacht i 
bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(7) Chun a áirithiú go reáchtálfar 
toghcháin 2019 do Parlaimint na hEorpa 
faoi rialacha daonlathacha daingne agus i 
gcomhréir iomlán le luachanna Eorpacha 
an daonlathais, an smachta reachta agus an 
mheasa ar chearta bunúsacha agus 
iolrachas a leagtar amach in Airteagal 12 
de Cairt um Chearta Bunúsacha an 
Aontais Eorpaigh, tá sé tábhachtach go 
dtiocfaidh an nós imeachta fíorúcháin atá 
beartaithe i bhfeidhm go luath agus gurb 
infheidhme é a luaithe is féidir. Chuige sin, 
ba cheart na leasuithe atá beartaithe ar 
Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 1141/2014 a thabharfar isteach leis 
an Rialachán seo, ba cheart iad a theacht i 
bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Leasú 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Sonraí pearsanta a chosaint i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014
Airteagal 10a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Má fhaigheann an tÚdarás amach go 
ndearna údarás maoirseachta cinneadh de 
réir bhrí phointe 21 d’Airteagal 4 de 
Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle17 inar 
socraíodh gur sháraigh duine nádúrtha nó 
dlítheanach na rialacha is infheidhme 
maidir le cosaint sonraí pearsanta agus 
má fhágann an cinneadh sin, nó i gcás 
ina mbeidh foras réasúnta eile lena 
chreidiúint, go bhfuil nasc ag an sárú le 
gníomhaíochtaí polaitiúla a rinne páirtí 
polaitiúil Eorpach nó fondúireacht 
pholaitiúil Eorpach i gcomhthéacs 
toghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 
cuirfidh an tÚdarás an cás sin faoi bhráid 
choiste na ndaoine mór le rá 
neamhspleácha a bhunaítear le 
hAirteagal 11. Tabharfaidh an coiste 
tuairim faoin gceist ar imir an páirtí 
polaitiúil Eorpach nó an fhondúireacht 
pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas 
nó ar fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar 
thoradh toghcháin do Pharlaimint na 
hEorpa trí leas a bhaint as an sárú sin. 
Iarrfaidh an tÚdarás an tuairim gan moill 
mhíchuí agus tráth nach déanaí ná mí 
amháin tar éis chinneadh an údaráis 
maoirseachta. Tabharfaidh an coiste a 
thuairim faoi cheann tréimhse ghearr 

1. Ní sháróidh páirtí polaitiúil Eorpach nó 
fondúireacht pholaitiúil Eorpach rialacha 
cosanta sonraí d’aon turas i gcomhthéacs 
toghcháin do Pharlaimint na hEorpa.
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réasúnta arna leagan síos ag an Údarás.

 2. Má chuirtear in iúl don Údarás faoi 
chinneadh faoi Airteagal 58(2)(i) de 
Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle a rinne 
údarás maoirseachta de réir bhrí phointe 21 
d’Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle inar fionnadh gur sháraigh 
páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht 
pholaitiúil Eorpach na rialacha is 
infheidhme maidir le cosaint sonraí 
pearsanta, cuirfidh an tÚdarás an cás sin 
faoi bhráid choiste na ndaoine 
neamhspleácha oirirce a bhunaítear le 
hAirteagal 11. Féadfaidh an tÚdarás, i 
gcás inar gá, idirchaidreamh a dhéanamh 
leis an údarás maoirseachta náisiúnta 
lena mbaineann. 
3. Tabharfaidh an coiste tuairim faoin 
gceist a ndearna an páirtí polaitiúil 
Eorpach nó an fhondúireacht pholaitiúil 
Eorpach sárú ar na rialacháin i 
gcomhthéacs na toghchán do Pharlaimint 
na hEorpa. Iarrfaidh an tÚdarás an tuairim 
gan moill mhíchuí agus tráth nach déanaí 
ná mí amháin tar éis a bheith curtha ar an 
eolas faoi chinneadh an údaráis 
maoirseachta. Tabharfaidh an coiste a 
thuairim faoi cheann tréimhse ghearr 
réasúnta arna leagan síos ag an Údarás. 
Urramóidh an tÚdarás agus an Coiste 
rúndacht na malartuithe i gcomhréir le 
prionsabal toimhde na 
neamhchiontachta.
 4. Ag féachaint don tuairim ón gcoiste, 
cinnfidh an tÚdarás, de bhun Airteagal 
27(2)(a)(vii), cibé acu a fhorchuirfidh sé 
smachtbhannaí airgeadais ar an bpáirtí 
polaitiúil Eorpach nó ar an 
bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach lena 
mbaineann. Beidh réasúnú cuí ag an 
gcinneadh ón Údarás, go háirithe maidir 
leis an tuairim ón gcoiste, agus foilseofar 
é go gasta. 

_________________
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17 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha 
a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht 
sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (an Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí), (IO L 119, 4.5. 
2016, lch. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Leasú 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Sonraí pearsanta a chosaint i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014
Airteagal 11(3) – an chéad fhomhír – an dara habairt

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Arna iarraidh sin ag an Údaráis, 
tabharfaidh an coiste tuairim faoin gceist 
ar imir páirtí polaitiúil Eorpach nó 
fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar 
d’aon turas nó ar fhéach sé nó sí le 
tionchar a imirt ar thoradh toghchán do 
Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as 
sárú ar na rialacha is infheidhme maidir le 
cosaint sonraí pearsanta. Sa dá chás sin, 
féadfaidh an coiste aon doiciméad ábhartha 
agus aon fhianaise a iarraidh ar an Údarás, 
ar Pharlaimint na hEorpa, ar an bpáirtí 
polaitiúil Eorpach lena mbaineann nó ar an 
bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach lena 
mbaineann, ar pháirtithe 
polaitiúla,fondúireachtaí polaitiúla nó 
geallsealbhóirí eile agus féadfaidh sé a 
iarraidh go dtabharfaí éisteacht dá n-
ionadaithe. I gcás tuairimí faoin gceist ar 
imir páirtí polaitiúil Eorpach nó 
fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar 
d’aon turas nó ar fhéach sé nó sí le 
tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do 
Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as 
sárú ar na rialacha is infheidhme maidir le 
cosaint sonraí pearsanta, comhoibreoidh na 
húdaráis mhaoirseachta dá dtagraítear in 
Airteagal 10(a) leis an gcoiste i gcomhréir 
leis an dlí is infheidhme.

Arna iarraidh sin ag an Údaráis, 
tabharfaidh an coiste tuairim faoin gceist a 
ndearna páirtí polaitiúil Eorpach nó 
fondúireacht pholaitiúil Eorpach sárú ar na 
rialacha cosanta sonraí i gcomhthéacs na 
dtoghchán do Pharlaimint na hEorpa. Sa 
dá chás sin, féadfaidh an coiste aon 
doiciméad ábhartha agus aon fhianaise a 
iarraidh ar an Údarás, ar Pharlaimint na 
hEorpa, ar an bpáirtí polaitiúil Eorpach 
lena mbaineann nó ar an bhfondúireacht 
pholaitiúil Eorpach lena mbaineann, ar 
pháirtithe polaitiúla, fondúireachtaí 
polaitiúla nó geallsealbhóirí eile agus 
féadfaidh sé a iarraidh go dtabharfaí 
éisteacht dá n-ionadaithe. I gcás tuairimí 
faoin gceist a ndearna páirtí polaitiúil 
Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil 
Eorpach sárú ar na rialacha cosanta sonraí i 
gcomhthéacs na dtoghchán do 
Pharlaimint na hEorpa comhoibreoidh na 
húdaráis mhaoirseachta dá dtagraítear in 
Airteagal 10(a) leis an gcoiste i gcomhréir 
leis an dlí is infheidhme. Urramóidh na 
cumarsáidí uile rúndacht na malartuithe 
maidir le prionsabal toimhde na 
neamhchiontachta. 
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6.3.2019 A8-0435/13

Leasú 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Sonraí pearsanta a chosaint i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 – pointe a
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014
Airteagal 27 – mír 2 – pointe a – pointe vii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(vii) I gcás, i gcomhréir le 
hAirteagal 10a, ina n-eiseoidh an coiste 
tuairim ina mbeidh sé socraithe gur imir 
páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht 
pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas 
nó gur fhéach sé nó sí le tionchar a imirt 
ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na 
hEorpa trí leas a bhaint as sárú ar na 
rialacha is infheidhme maidir le cosaint 
sonraí pearsanta.;

(vii) más rud é, i gcomhréir leis an nós 
imeachta fíorúcháin dá bhforáiltear in 
Airteagal 10a, go suífear go ndearna páirtí 
polaitiúil Eorpach nó fondúireacht 
pholaitiúil Eorpach sárú ar na rialacha 
cosanta sonraí i gcomhthéacs na 
dtoghchán do Pharlaimint na hEorpa.; 

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Leasú 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Sonraí pearsanta a chosaint i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 – pointe b
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014
Airteagal 27 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. I gcás inar aisghaireadh cinneadh 
ón údarás maoirseachta dá dtagraítear in 
Airteagal 10a nó inar éirigh le leigheas in 
éadan an chinnidh sin, athbhreithneoidh 
an tÚdarás aon smachtbhanna a 
forchuireadh de bhun phointe (a)(vii) de 
mhír 2 ar iarratas an pháirtí pholaitiúil 
Eorpaigh nó na fondúireachta polaitiúla 
Eorpaí lena mbaineann.

7. I gcás inar ídíodh na leigheasanna 
náisiúnta uile i gcoinne cinneadh ón 
údarás maoirseachta náisiúnta dá 
dtagraítear in Airteagal 10a, cuirfidh an 
tÚdarás i bhfeidhm aon smachtbhanna a 
forchuireadh de bhun pointe (a)(vii) de 
mhír 2. 

Or. en


