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6.3.2019 A8-0435/8

Amendement 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees 
Parlement 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Daartoe moet een 
verificatieprocedure worden ingevoerd die 
inhoudt dat de Autoriteit in bepaalde 
omstandigheden het comité van 
onafhankelijke vooraanstaande personen 
moet verzoeken een oordeel uit te spreken 
over de vraag of een Europese politieke 
partij of een Europese politieke stichting de 
uitslag van verkiezingen voor het Europees 
Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft 
trachten te beïnvloeden door gebruik te 
maken van een inbreuk op de 
toepasselijke regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. 
Indien het comité vaststelt dat dit het geval 
is, dient de Autoriteit sancties op te leggen 
overeenkomstig het effectieve, evenredige 
en afschrikkende sanctiestelsel dat bij 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 
is ingesteld.

(4) Daartoe moet een 
verificatieprocedure worden ingevoerd die 
inhoudt dat de Autoriteit in bepaalde 
omstandigheden het comité van 
onafhankelijke vooraanstaande personen 
moet verzoeken een oordeel uit te spreken 
over de vraag of een Europese politieke 
partij of een Europese politieke stichting in 
het kader van de verkiezingen voor het 
Europees Parlement inbreuk heeft 
gemaakt op de 
gegevensbeschermingsregels. Indien het 
comité vaststelt dat dit het geval is, dient 
de Autoriteit sancties op te leggen 
overeenkomstig het effectieve, evenredige 
en afschrikkende sanctiestelsel dat bij 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 
is ingesteld.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/9

Amendement 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees 
Parlement 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien de nieuwe procedure 
wordt ingeleid door een besluit van een 
bevoegde toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming, moet het voor de 
betrokken Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting mogelijk zijn 
te verzoeken dat de sanctie opnieuw wordt 
bekeken indien het besluit van de 
toezichthoudende autoriteit wordt 
ingetrokken of tegen dat besluit met succes 
beroep is ingesteld.

(6) Aangezien de nieuwe procedure 
uitsluitend wordt ingeleid door een besluit 
van een bevoegde toezichthoudende 
autoriteit voor gegevensbescherming 
krachtens artikel 58, lid 2, onder i), van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad, moet het 
voor de betrokken Europese politieke partij 
of Europese politieke stichting mogelijk 
zijn te verzoeken dat de sanctie opnieuw 
wordt bekeken indien het besluit van de 
toezichthoudende autoriteit wordt 
ingetrokken of tegen dat besluit met succes 
beroep is ingesteld. Door de betrokken 
Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting aangetekend bezwaar 
heeft geen schorsende werking.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Amendement 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees 
Parlement 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om ervoor te zorgen dat de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
in 2019 verlopen volgens strikte 
democratische regels en met volledige 
inachtneming van de Europese waarden 
van de democratie, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de grondrechten, is het 
van belang dat de voorgestelde 
verificatieprocedure tijdig in werking 
treedt en zo spoedig mogelijk van 
toepassing wordt. Om dit doel te bereiken, 
moeten de voorgestelde wijzigingen van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 
waarin deze verordening voorziet, in 
werking treden op de datum van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

(7) Om ervoor te zorgen dat de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
in 2019 verlopen volgens strikte 
democratische regels en met volledige 
inachtneming van de Europese waarden 
van de democratie, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de grondrechten en 
pluralisme, zoals neergelegd in artikel 12 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, is het van belang 
dat de voorgestelde verificatieprocedure 
tijdig in werking treedt en zo spoedig 
mogelijk van toepassing wordt. Om dit 
doel te bereiken, moeten de voorgestelde 
wijzigingen van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 1141/2014 waarin deze 
verordening voorziet, in werking treden op 
de datum van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Amendement 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees 
Parlement 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 10 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ter kennis van de Autoriteit komt 
dat een toezichthoudende autoriteit in de 
zin van artikel 4, punt 21, van Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad17 een besluit heeft genomen 
waarbij wordt vastgesteld dat een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon de 
toepasselijke regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens heeft 
overtreden, en indien uit dat besluit blijkt 
dat de inbreuk verband houdt met 
politieke activiteiten van een Europese 
politieke partij of een Europese politieke 
stichting in de context van verkiezingen 
voor het Europees Parlement, of indien er 
andere gegronde redenen zijn om zulks te 
vermoeden, legt de Autoriteit deze 
aangelegenheid voor aan het bij artikel 11 
opgerichte comité van onafhankelijke 
vooraanstaande personen. Het comité 
brengt advies uit over de vraag of de 
betrokken Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting, door gebruik 
te maken van deze inbreuk, de uitslag van 
de verkiezingen voor het Europees 
Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft 
trachten te beïnvloeden. De Autoriteit 
verzoekt om het advies zonder onnodige 
vertraging, maar uiterlijk één maand na het 

1. Het is Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen niet 
toegestaan om in het kader van de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement opzettelijk inbreuk te maken op 
gegevensbeschermingsregels.
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besluit van de toezichthoudende autoriteit. 
Het comité brengt zijn advies uit binnen 
een door de Autoriteit vastgestelde korte, 
redelijke termijn.

 2. Als de Autoriteit in kennis wordt 
gesteld van een besluit uit hoofde van 
artikel 58, lid 2, onder i), van Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van een 
toezichthoudende autoriteit in de zin van 
artikel 4, punt 21, van Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad, waarbij wordt vastgesteld dat een 
Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting de toepasselijke regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens heeft geschonden, legt 
de Autoriteit deze aangelegenheid voor aan 
het bij artikel 11 opgerichte comité van 
onafhankelijke vooraanstaande personen. 
De Autoriteit kan indien nodig contact 
opnemen met de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteit. 
3. Het comité brengt advies uit over de 
vraag of de betrokken Europese politieke 
partij of Europese politieke stichting deze 
inbreuk heeft gepleegd in het kader van de 
verkiezingen voor het Europees Parlement. 
De Autoriteit verzoekt om het advies 
zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk 
één maand nadat zij in kennis is gesteld 
van het besluit van de toezichthoudende 
autoriteit. Het comité brengt zijn advies uit 
binnen een door de Autoriteit vastgestelde 
korte, redelijke termijn. De Autoriteit en 
het comité waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de communicatie 
met het oog op het beginsel van het 
vermoeden van onschuld.
 4. Rekening houdend met het advies van 
het comité besluit de Autoriteit 
overeenkomstig artikel 27, lid 2, onder a), 
punt vii), of ze de betreffende Europese 
politieke partij of Europese politieke 
stichting financiële sancties oplegt. Het 
besluit van de Autoriteit wordt met 
redenen omkleed, met name wat het 
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advies van het comité betreft, en wordt 
snel bekendgemaakt. 

_________________
17 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1). 2016, blz. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Amendement 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees 
Parlement 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – zin 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de Autoriteit brengt het 
comité advies uit over de vraag of een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting de uitslag van 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft 
trachten te beïnvloeden door gebruik te 
maken van een inbreuk op de 
toepasselijke regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. In 
beide gevallen kan het comité relevante 
documenten of bewijsstukken vragen van 
de Autoriteit, het Europees Parlement, de 
betreffende Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting, andere 
politieke partijen, politieke stichtingen of 
andere belanghebbenden, en kan het 
comité verzoeken hun vertegenwoordigers 
te horen. Wanneer is verzocht advies uit te 
brengen over de vraag of een Europese 
politieke partij of een Europese politieke 
stichting de uitslag van verkiezingen voor 
het Europees Parlement bewust heeft 
beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden 
door gebruik te maken van een inbreuk op 
de toepasselijke regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, 
verlenen de in artikel 10 bis bedoelde 
toezichthoudende autoriteiten 

Op verzoek van de Autoriteit brengt het 
comité advies uit over de vraag of een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens in het 
kader van de verkiezingen voor het 
Europees Parlement heeft geschonden. 
Het comité kan relevante documenten of 
bewijsstukken vragen van de Autoriteit, het 
Europees Parlement, de betreffende 
Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting, andere politieke 
partijen, politieke stichtingen of andere 
belanghebbenden, en kan het comité 
verzoeken hun vertegenwoordigers te 
horen. Wanneer is verzocht advies uit te 
brengen over de vraag of een Europese 
politieke partij of een Europese politieke 
stichting in het kader van de verkiezingen 
voor het Europees Parlement inbreuk heeft 
gemaakt op de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, 
verlenen de in artikel 10 bis bedoelde 
toezichthoudende autoriteiten 
medewerking aan het comité 
overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving.” Bij alle communicatie wordt 
de vertrouwelijkheid gewaarborgd met het 
oog op het beginsel van het vermoeden 
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medewerking aan het comité 
overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving.”

van onschuld.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Amendement 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees 
Parlement 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 27 – lid 2 – letter a – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) indien het comité in een 
overeenkomstig artikel 10 bis uitgebracht 
advies vaststelt dat een Europese politieke 
partij of een Europese politieke stichting de 
uitslag van verkiezingen voor het Europees 
Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft 
trachten te beïnvloeden door gebruik te 
maken van een inbreuk op de 
toepasselijke regels inzake de bescherming 
van persoonsgegevens.

vii) indien overeenkomstig de in artikel 
10 bis bedoelde verificatieprocedure wordt 
vastgesteld dat een Europese politieke 
partij of een Europese politieke stichting in 
het kader van de verkiezingen voor het 
Europees Parlement inbreuk heeft 
gepleegd op de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens.;

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Amendement 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees 
Parlement 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 27 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien een besluit van de 
toezichthoudende autoriteit als bedoeld in 
artikel 10 bis is ingetrokken of indien met 
succes beroep is ingesteld tegen een 
dergelijk besluit, herziet de Autoriteit op 
verzoek van de betrokken Europese 
politieke partij of de Europese politieke 
stichting de krachtens lid 2, onder a), vii), 
opgelegde sanctie.

7. Als alle nationale rechtsmiddelen 
tegen een besluit van de nationale 
toezichthoudende autoriteit als bedoeld in 
artikel 10 bis zijn uitgeput, legt de 
autoriteit een sanctie op overeenkomstig 
lid 2, onder a), vii).

Or. en


