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6.3.2019 A8-0435/8

Pakeitimas 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) tuo tikslu turėtų būti nustatyta 
tikrinimo procedūra, pagal kurią tam 
tikromis aplinkybėmis Institucija privalėtų 
prašyti nepriklausomų žymių asmenų 
komiteto įvertinti, ar Europos politinė 
partija arba Europos politinis fondas, 
pasinaudodami tuo, kad padarytas 
taikytinų asmens duomenų apsaugos 
taisyklių pažeidimas, tyčia darė arba 
mėgino daryti įtaką Europos Parlamento 
rinkimų rezultatams. Jei komitetas 
pripažįsta, kad taip yra, Institucija turėtų 
taikyti sankcijas pagal Reglamentu (ES, 
Euratomas) Nr. 1141/2014 nustatytą 
veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų 
sankcijų sistemą.

(4) tuo tikslu turėtų būti nustatyta 
tikrinimo procedūra, pagal kurią tam 
tikromis aplinkybėmis Institucija privalėtų 
prašyti nepriklausomų žymių asmenų 
komiteto įvertinti, ar Europos politinė 
partija arba Europos politinis fondas 
pažeidė duomenų apsaugos taisykles per 
Europos Parlamento rinkimus. Jei 
komitetas pripažįsta, kad taip yra, 
Institucija turėtų taikyti sankcijas pagal 
Reglamentu (ES, Euratomas) 
Nr. 1141/2014 nustatytą veiksmingų, 
proporcingų ir atgrasomų sankcijų sistemą.
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6.3.2019 A8-0435/9

Pakeitimas 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) naujoji procedūra pradedama 
kompetentingos duomenų apsaugos 
priežiūros institucijos sprendimu, todėl 
Europos politinei partijai arba Europos 
politiniam fondui turėtų būti suteikta 
galimybė prašyti peržiūrėti sankciją, jei 
priežiūros institucijos sprendimas 
panaikintas arba skundas dėl to sprendimo 
patenkintas;

(6) naujoji procedūra pradedama tik 
kompetentingos duomenų apsaugos 
priežiūros institucijos sprendimu pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 58 straipsnio 2 
dalies i punktą, todėl Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui 
turėtų būti suteikta galimybė prašyti 
peržiūrėti sankciją, jei priežiūros 
institucijos sprendimas panaikintas arba 
skundas dėl to sprendimo patenkintas; 
Europos politinės partijos arba Europos 
politinio fondo pateiktas apeliacinis 
skundas turi stabdomąjį poveikį;

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Pakeitimas 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekdama užtikrinti, kad Europos 
Parlamento rinkimai 2019 metais vyktų 
griežtai laikantis demokratijos taisyklių ir 
užtikrinant visapusišką pagarbą tokioms 
Europos vertybėms, kaip demokratija, 
teisinė valstybė ir pagarba pagrindinėms 
teisėms, svarbu, kad siūloma tikrinimo 
procedūra pradėtų galioti laiku ir ją būtų 
galima taikyti kuo greičiau. Tuo tikslu 
šiame reglamente išdėstyti siūlomi 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 1141/2014 pakeitimai turėtų įsigalioti 
šio reglamento paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(7) siekdama užtikrinti, kad Europos 
Parlamento rinkimai 2019 metais vyktų 
griežtai laikantis demokratijos taisyklių ir 
užtikrinant visapusišką pagarbą tokioms 
Europos vertybėms, kaip demokratija, 
teisinė valstybė ir pagarba pagrindinėms 
teisėms ir pliuralizmui, kaip nurodyta 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 12 straipsnyje, svarbu, kad 
siūloma tikrinimo procedūra pradėtų galioti 
laiku ir ją būtų galima taikyti kuo greičiau. 
Tuo tikslu šiame reglamente išdėstyti 
siūlomi Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 1141/2014 pakeitimai turėtų įsigalioti 
šio reglamento paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;
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6.3.2019 A8-0435/11

Pakeitimas 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014
10a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Institucija sužino apie priežiūros 
institucijos, kaip ji apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2016/67917 4 straipsnio 21 punkte, 
sprendimą, kuriuo pripažįstama, kad fizinis 
ar juridinis asmuo pažeidė taikytinas 
asmens duomenų apsaugos taisykles, ir jei 
iš to sprendimo matyti arba yra kitų 
pagrįstų priežasčių manyti, kad 
pažeidimas yra susijęs su Europos 
politinės partijos arba Europos politinio 
fondo politine veikla per Europos 
Parlamento rinkimus, ji perduoda šį 
klausimą nagrinėti 11 straipsniu įsteigtam 
nepriklausomų žymių asmenų komitetui. 
Komitetas pateikia nuomonę, ar atitinkama 
Europos politinė partija arba Europos 
politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad 
padarytas tas pažeidimas, tyčia darė arba 
mėgino daryti įtaką Europos Parlamento 
rinkimų rezultatams. Institucija 
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 
mėnesį nuo dienos, kurią priežiūros 
institucija priėmė sprendimą, paprašo 
pateikti nuomonę. Komitetas savo 
nuomonę pateikia per Institucijos 
nustatytą priimtiną trumpą terminą.

1. Vykstant rinkimams į Europos 
Parlamentą, Europos politinė partija arba 
Europos politinis fondas negali tyčia 
pažeisti duomenų apsaugos taisyklių.

 2. Jei Institucijai pranešama apie 
priežiūros institucijos, kaip ji apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
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(ES) 2016/679 straipsnio 21 punkte, 
sprendimą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 58 
straipsnio 2 dalies i punktą, kuriuo 
pripažįstama, kad Europos politinė partija 
arba Europos politinis fondas pažeidė 
taikytinas asmens duomenų apsaugos 
taisykles, ji perduoda šį klausimą nagrinėti 
11 straipsniu įsteigtam nepriklausomų 
žymių asmenų komitetui Prireikus 
Institucija palaiko ryšį su atitinkama 
nacionaline priežiūros institucija. 
3. Komitetas pateikia nuomonę, ar 
atitinkama Europos politinė partija arba 
Europos politinis fondas padarė tą 
pažeidimą per Europos Parlamento 
rinkimus. Institucija be pagrindo 
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 
1 mėnesį nuo dienos, kurią jai buvo 
pranešta apie nacionalinės priežiūros 
institucijos sprendimą, paprašo pateikti 
nuomonę. Komitetas savo nuomonę 
pateikia per Institucijos nustatytą priimtiną 
trumpą terminą. Institucija ir komitetas, 
keisdamosi informacija, laikosi 
konfidencialumo pagal nekaltumo 
prezumpcijos principą.
 4. Institucija, atsižvelgusi į komiteto 
nuomonę, pagal 27 straipsnio 2 dalies a 
punkto vii papunktį nusprendžia, ar 
atitinkamai Europos politinei partijai 
arba atitinkamam Europos politiniam 
fondui skirti finansines sankcijas. 
Institucijos sprendimas, visų pirma dėl 
komiteto nuomonės, turi būti tinkamai 
pagrįstas ir nedelsiant paskelbtas. 

_________________
17 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
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6.3.2019 A8-0435/12

Pakeitimas 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014
11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos 2 sakinys 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijai paprašius, komitetas pateikia 
nuomonę, ar Europos politinė partija arba 
Europos politinis fondas, pasinaudodami 
tuo, kad padarytas taikytinų asmens 
duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, 
tyčia darė arba mėgino daryti įtaką 
Europos Parlamento rinkimų rezultatams. 
Abiem atvejais komitetas gali prašyti 
Institucijos, Europos Parlamento, Europos 
politinės partijos ar Europos politinio 
fondo, kitų politinių partijų, politinių fondų 
ar kitų suinteresuotųjų šalių pateikti bet 
kurį reikiamą dokumentą ar įrodymą, taip 
pat prašyti leisti išklausyti jų atstovus. Su 
nuomone, ar Europos politinė partija arba 
Europos politinis fondas, pasinaudodami 
tuo, kad padarytas taikytinų asmens 
duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, 
tyčia darė arba mėgino daryti įtaką 
Europos Parlamento rinkimų rezultatams, 
susijusiais atvejais 10 straipsnio a punkte 
nurodytos priežiūros institucijos 
bendradarbiauja su komitetu pagal 
taikytiną teisę.

Institucijai paprašius, komitetas pateikia 
nuomonę, ar Europos politinė partija arba 
Europos politinis fondas, pasinaudodami 
tuo, kad padarytas taikytinų asmens 
duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas 
per Europos Parlamento rinkimus. 
Komitetas gali prašyti Institucijos, Europos 
Parlamento, Europos politinės partijos ar 
Europos politinio fondo, kitų politinių 
partijų, politinių fondų ar kitų 
suinteresuotųjų šalių pateikti bet kurį 
reikiamą dokumentą ar įrodymą, taip pat 
prašyti leisti išklausyti jų atstovus. Kai 
teikiamos nuomonės dėl to, ar Europos 
politinė partija arba Europos politinis 
fondas padarė taikytinų asmens duomenų 
apsaugos taisyklių pažeidimą vykstant 
Europos Parlamento rinkimams, 10 
straipsnio a punkte nurodytos priežiūros 
institucijos bendradarbiauja su komitetu 
pagal taikytiną teisę. Keičiantis bet kokia 
informacija laikomasi konfidencialumo, 
atsižvelgiant į nekaltumo prezumpcijos 
principą.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Pakeitimas 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014
27 straipsnio 2 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) kai pagal 10a straipsnį komitetas 
pateikia nuomonę, kurioje pripažįstama, 
kad Europos politinė partija arba Europos 
politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad 
padarytas taikytinų asmens duomenų 
apsaugos taisyklių pažeidimas, tyčia darė 
arba mėgino daryti įtaką Europos 
Parlamento rinkimų rezultatams.

vii) kai pagal 10a straipsnyje nurodytą 
tikrinimo procedūrą nustatoma, kad 
Europos politinė partija arba Europos 
politinis fondas padarė taikytinų asmens 
duomenų apsaugos taisyklių pažeidimą per 
Europos Parlamento rinkimus;

Or. en



AM\1178964LT.docx PE635.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

6.3.2019 A8-0435/14

Pakeitimas 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014
27 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei 10a straipsnyje nurodytas 
priežiūros institucijos sprendimas 
panaikintas arba skundas dėl tokio 
sprendimo patenkintas, atitinkamos 
Europos politinės partijos arba Europos 
politinio fondo prašymu Institucija 
peržiūri bet kokią pagal 2 dalies a punkto 
vii papunktį paskirtą sankciją.

7. Jei išnaudotos visos nacionalinės 
teisių gynimo priemonės prieš 10a 
straipsnyje nurodytos nacionalinės 
priežiūros institucijos sprendimą Institucija 
taiko bet kokią pagal 2 dalies a punkto vii 
papunktį paskirtą sankciją.“

Or. en


