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6.3.2019 A8-0435/8

Poprawka 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W tym celu należy określić 
procedurę weryfikacji, zgodnie z którą 
Urząd musiałby w określonych 
okolicznościach zwrócić się do komitetu 
niezależnych wybitnych osobistości 
o dokonanie oceny tego, czy dana 
europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna świadomie wywarła 
wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na 
wynik wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, wykorzystując naruszenie 
stosownych przepisów o ochronie danych 
osobowych. Jeżeli komitet uzna, że miało 
to miejsce, Urząd powinien nałożyć kary 
zgodnie ze skutecznym, proporcjonalnym 
i odstraszającym systemem kar określonym 
w rozporządzeniu (UE, Euratom) 
nr 1141/2014.

(4) W tym celu należy określić 
procedurę weryfikacji, zgodnie z którą 
Urząd musiałby w określonych 
okolicznościach zwrócić się do komitetu 
niezależnych wybitnych osobistości 
o dokonanie oceny tego, czy dana 
europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna naruszyła przepisy 
o ochronie danych w kontekście wyborów 
do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli 
komitet uzna, że miało to miejsce, Urząd 
powinien nałożyć kary zgodnie ze 
skutecznym, proporcjonalnym 
i odstraszającym systemem kar określonym 
w rozporządzeniu (UE, Euratom) 
nr 1141/2014.
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6.3.2019 A8-0435/9

Poprawka 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Z uwagi na fakt, że nowa procedura 
jest uruchamiana decyzją właściwego 
organu nadzorczego ds. ochrony danych, 
europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna powinny mieć 
możliwość zwrócenia się o przegląd kary, 
jeżeli decyzja organu nadzorczego zostanie 
uchylona lub środek odwoławczy od tej 
decyzji okaże się skuteczny.

(6) Z uwagi na fakt, że nowa procedura 
jest uruchamiana wyłącznie decyzją 
właściwego organu nadzorczego ds. 
ochrony danych zgodnie z art. 58 ust. 2 lit. 
i) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 
europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna powinny mieć 
możliwość zwrócenia się o przegląd kary, 
jeżeli decyzja organu nadzorczego zostanie 
uchylona lub środek odwoławczy od tej 
decyzji okaże się skuteczny. Wszelkie 
odwołania wniesione przez daną 
europejską partię polityczną lub 
europejską fundację polityczną mają 
skutek zawieszający.

Or. en
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Poprawka 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić przebieg wyborów 
do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 
zgodnie z solidnymi zasadami demokracji 
i przy pełnym poszanowaniu europejskich 
wartości demokracji, praworządności 
i poszanowania praw podstawowych, 
ważne jest, aby proponowana procedura 
weryfikacji weszła w życie terminowo 
i była stosowana jak najszybciej. 
W związku z tym proponowane zmiany do 
rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 1141/2014 wprowadzone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny wejść w życie 
z dniem jego opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

(7) Aby zapewnić przebieg wyborów 
do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 
zgodnie z solidnymi zasadami demokracji 
i przy pełnym poszanowaniu europejskich 
wartości demokracji, praworządności 
i poszanowania praw podstawowych oraz 
pluralizmu zgodnie z art. 12 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, ważne 
jest, aby proponowana procedura 
weryfikacji weszła w życie terminowo 
i była stosowana jak najszybciej. 
W związku z tym proponowane zmiany do 
rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 1141/2014 wprowadzone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny wejść w życie 
z dniem jego opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6.3.2019 A8-0435/11

Poprawka 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014
Artykuł 10a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Urząd dowiaduje się o decyzji 
organu nadzorczego, w rozumieniu art. 4 
pkt 21 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67917, 
stwierdzającej, że osoba fizyczna lub 
prawna naruszyła obowiązujące przepisy 
o ochronie danych osobowych i jeżeli 
z decyzji wynika lub istnieją uzasadnione 
powody, by sądzić, że dane naruszenie 
wiąże się z działalnością polityczną 
europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej 
w kontekście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, Urząd przekazuje sprawę 
komitetowi niezależnych wybitnych 
osobistości ustanowionemu w art. 11. 
Komitet wydaje opinię, czy dana 
europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna świadomie wywierała 
wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na 
wynik wyborów do Parlamentu 
Europejskiego poprzez skorzystanie 
z naruszenia przepisów. Urząd zwraca się 
o opinię bez zbędnej zwłoki i nie później 
niż 1 miesiąc po wydaniu decyzji przez 
organ nadzorczy. Komitet wydaje opinię 
w krótkim, rozsądnym terminie 
wyznaczonym przez Urząd.

1. Europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna nie 
narusza świadomie przepisów o ochronie 
danych w kontekście wyborów do 
Parlamentu Europejskiego.

2. Jeżeli Urząd zostanie poinformowany 
zgodnie z art. 58 ust. 2 lit. i) 



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o 
decyzji organu nadzorczego, 
w rozumieniu art. 4 pkt 21 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679, stwierdzającej, że europejska 
partia polityczna lub europejska fundacja 
polityczna naruszyła obowiązujące 
przepisy o ochronie danych osobowych, 
Urząd przekazuje sprawę komitetowi 
niezależnych wybitnych osobistości 
ustanowionemu w art. 11. W razie 
potrzeby Urząd może skontaktować się z 
odpowiednim krajowym organem 
nadzorczym. 
3. Komitet wydaje opinię, czy dana 
europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna popełniła 
to naruszenie w kontekście wyborów do 
Parlamentu Europejskiego. Urząd zwraca 
się o opinię bez zbędnej zwłoki i nie 
później niż 1 miesiąc po otrzymaniu 
informacji o wydaniu decyzji przez organ 
nadzorczy. Komitet wydaje opinię 
w krótkim, rozsądnym terminie 
wyznaczonym przez Urząd. Urząd i 
komitet zachowują poufność wymiany 
informacji zgodnie z zasadą domniemania 
niewinności.
4. Uwzględniając opinię komitetu, Urząd 
podejmuje decyzję w sprawie nałożenia na 
europejską partię polityczną lub 
europejską fundację polityczną kar 
finansowych zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a) 
ppkt (vii). Decyzja Urzędu zawiera 
należyte uzasadnienie, w szczególności w 
odniesieniu do opinii komitetu, i jest 
niezwłocznie publikowana. 

_________________
17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5. 
2016, s. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Poprawka 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – zdanie 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek Urzędu komitet wydaje opinię 
na temat tego, czy dana europejska partia 
polityczna lub europejska fundacja 
polityczna świadomie wywarła wpływ lub 
usiłowała wywrzeć wpływ na wynik 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
wykorzystując naruszenie obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych. 
W obu przypadkach komitet może zwrócić 
się do Urzędu, Parlamentu Europejskiego, 
zainteresowanej europejskiej partii 
politycznej lub europejskiej fundacji 
politycznej, do innych partii politycznych, 
fundacji politycznych lub innych 
zainteresowanych podmiotów 
o udostępnienie odnośnego dokumentu 
i dowodów oraz może zażądać 
wysłuchania ich przedstawicieli. 
W przypadku opinii w sprawie tego, czy 
dana europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna świadomie 
wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć 
wpływ na wynik wyborów do Parlamentu 
Europejskiego poprzez skorzystanie 
z naruszenia stosownych przepisów 
o ochronie danych osobowych, organy 
nadzorcze, o których mowa w art. 10a, 
współpracują z komitetem zgodnie 
z obowiązującym prawem.

Na wniosek Urzędu komitet wydaje opinię 
na temat tego, czy dana europejska partia 
polityczna lub europejska fundacja 
polityczna popełniła naruszenie przepisów 
o ochronie danych osobowych w 
kontekście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Komitet może zwrócić się 
do Urzędu, Parlamentu Europejskiego, 
zainteresowanej europejskiej partii 
politycznej lub europejskiej fundacji 
politycznej, do innych partii politycznych, 
fundacji politycznych lub innych 
zainteresowanych podmiotów 
o udostępnienie odnośnego dokumentu 
i dowodów oraz może zażądać 
wysłuchania ich przedstawicieli. 
W przypadku opinii w sprawie tego, czy 
dana europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna popełniła 
naruszenie przepisów o ochronie danych 
osobowych w kontekście wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, organy 
nadzorcze, o których mowa w art. 10a, 
współpracują z komitetem zgodnie 
z obowiązującym prawem. Wszelka 
wymiana informacji odbywa się z 
zachowaniem poufności zgodnie z zasadą 
domniemania niewinności.
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6.3.2019 A8-0435/13

Poprawka 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) jeżeli zgodnie z art. 10a komitet 
wydaje opinię potwierdzającą, że dana 
europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna świadomie wywarła 
wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na 
wynik wyborów do Parlamentu 
Europejskiego poprzez skorzystanie 
z naruszenia stosownych przepisów 
o ochronie danych osobowych.

(vii) jeżeli procedura weryfikacji, o 
której mowa w art. 10a, wykaże, że dana 
europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna popełniła naruszenie 
przepisów o ochronie danych osobowych 
w kontekście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Poprawka 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014
Artykuł 27 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli decyzja organu nadzorczego, 
o której mowa w art. 10a, zostaje uchylona 
lub środek odwoławczy od takiej decyzji 
okazuje się skuteczny, Urząd, na wniosek 
danej europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej, 
dokonuje przeglądu wszelkich kar 
nałożonych zgodnie z ust. 2 lit. a) ppkt 
(vii).

7. Jeżeli wszystkie krajowe środki 
odwoławcze od decyzji krajowego organu 
nadzorczego, o której mowa w art. 10a, 
zostały wyczerpane, Urząd stosuje wszelkie 
kary nałożone zgodnie z ust. 2 lit. a) ppkt 
(vii).”

Or. en


