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6.3.2019 A8-0435/8

Alteração 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para o efeito, é oportuno 
estabelecer um procedimento de 
verificação nos termos do qual a 
Autoridade deve, em determinadas 
circunstâncias, solicitar ao comité 
composto por personalidades 
independentes que analise se um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia influenciou ou tentou 
influenciar de forma deliberada os 
resultados das eleições para o Parlamento 
Europeu, violando as regras aplicáveis em 
matéria de proteção dos dados pessoais. 
Se o comité considerar que é esse o caso, a 
Autoridade deve impor sanções em 
consonância com o sistema de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas 
estabelecido pelo Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 1141/2014.

(4) Para o efeito, é oportuno 
estabelecer um procedimento de 
verificação nos termos do qual a 
Autoridade deve, em determinadas 
circunstâncias, solicitar ao comité 
composto por personalidades 
independentes que analise se um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia violou as regras aplicáveis em 
matéria de proteção dos dados no âmbito 
das eleições para o Parlamento Europeu. Se 
o comité considerar que é esse o caso, a 
Autoridade deve impor sanções em 
consonância com o sistema de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas 
estabelecido pelo Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 1141/2014.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/9

Alteração 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Dado que o novo procedimento é 
desencadeado por uma decisão de uma 
autoridade de controlo competente em 
matéria de proteção de dados, o partido 
político europeu ou a fundação política 
europeia em causa devem ter a 
possibilidade de solicitar uma revisão da 
sanção caso a decisão da autoridade de 
controlo for revogada ou se for dado 
provimento a um recurso contra essa 
decisão.

(6) Dado que o novo procedimento é 
desencadeado apenas por uma decisão de 
uma autoridade de controlo competente em 
matéria de proteção de dados, ao abrigo do 
artigo 58.º, n.º 2, alínea i), do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, o 
partido político europeu ou a fundação 
política europeia em causa devem ter a 
possibilidade de solicitar uma revisão da 
sanção caso a decisão da autoridade de 
controlo for revogada ou se for dado 
provimento a um recurso contra essa 
decisão. Qualquer recurso interposto pelo 
partido político europeu ou pela fundação 
política europeia em causa tem efeito 
suspensivo.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Alteração 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para assegurar que as eleições de 
2019 para o Parlamento Europeu decorrem 
ao abrigo de regras democráticas sólidas e 
no pleno respeito dos valores europeus da 
democracia, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos fundamentais, é 
importante que o procedimento de 
verificação proposto entre em vigor em 
tempo útil e seja aplicável o mais 
rapidamente possível. Para o efeito, as 
alterações propostas ao Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 1141/2014 introduzidas pelo 
presente regulamento devem entrar em 
vigor na data da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

(7) Para assegurar que as eleições de 
2019 para o Parlamento Europeu decorrem 
ao abrigo de regras democráticas sólidas e 
no pleno respeito dos valores europeus da 
democracia, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos fundamentais e pelo 
pluralismo, tal como previsto no artigo 
12.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia, é importante que o 
procedimento de verificação proposto entre 
em vigor em tempo útil e seja aplicável o 
mais rapidamente possível. Para o efeito, 
as alterações propostas ao Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 1141/2014 introduzidas 
pelo presente regulamento devem entrar 
em vigor na data da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Alteração 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014
«Artigo 10.º-A

Texto da Comissão Alteração

Se a Autoridade tiver conhecimento de 
uma decisão de uma autoridade de 
controlo na aceção do artigo 4.º, ponto 21, 
do Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho17 que 
constate que uma pessoa singular ou 
coletiva violou as regras aplicáveis em 
matéria de proteção de dados pessoais e se 
resultar dessa decisão ou se, de outro 
modo, houver motivos razoáveis para crer 
que a violação está associada a atividades 
políticas de um partido político europeu ou 
de uma fundação política europeia no 
contexto das eleições para o Parlamento 
Europeu, a Autoridade deve remeter a 
questão para o comité composto por 
personalidades independentes instituído 
pelo artigo 11.º O comité emite um parecer 
indicando se o partido político europeu ou 
a fundação política europeia em causa 
influenciou ou tentou influenciar de 
forma deliberada o resultado das eleições 
para o Parlamento Europeu violando a 
referida regra. A Autoridade solicita o 
parecer sem demora injustificada e, o mais 
tardar, um mês após a decisão da 
autoridade de controlo. O Comité emite o 
seu parecer dentro de um prazo razoável 
fixado pela Autoridade.

1. Um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia não deve 
violar de forma deliberada as regras em 
matéria de proteção de dados no âmbito 
das eleições para o Parlamento Europeu.
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 2. Se a Autoridade for informada de uma 
decisão, nos termos do artigo 58.º, n.º 2, 
alínea i), do Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
uma autoridade de controlo na aceção do 
artigo 4.º, ponto 21, do Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, a qual constate que um partido 
político europeu ou uma fundação 
política europeia violou as regras 
aplicáveis em matéria de proteção de 
dados pessoais, a Autoridade deve remeter 
a questão para o comité composto por 
personalidades independentes instituído 
pelo artigo 11.º. A Autoridade pode 
estabelecer contacto com a autoridade 
nacional de controlo em causa, se 
necessário. 
3. O comité emite um parecer indicando se 
o partido político europeu ou a fundação 
política europeia em causa cometeu essa 
violação no âmbito das eleições para o 
Parlamento Europeu. A Autoridade solicita 
o parecer sem demora injustificada e, o 
mais tardar, um mês após ser informada 
da decisão da autoridade de controlo. O 
Comité emite o seu parecer dentro de um 
prazo razoável fixado pela Autoridade. A 
Autoridade e o comité respeitam a 
confidencialidade das trocas de 
informações em conformidade com o 
princípio da presunção de inocência.
 4. Tendo em conta o parecer do comité, a 
Autoridade decide, em conformidade com 
o artigo 27.º, n.º 2, alínea a), subalínea 
vii), se impõe sanções financeiras ao 
partido político europeu ou à fundação 
política europeia em causa. A decisão da 
Autoridade deve ser devidamente 
fundamentada, em particular no que se 
refere ao parecer do comité, e deve ser 
publicada rapidamente. 

_________________
17Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
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pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5. 2016, p. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Alteração 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014
Artigo 11.º – n.º 3 – primeiro parágrafo – segunda frase

Texto da Comissão Alteração

«Sempre que solicitado pela Autoridade, o 
comité emite um parecer sobre se um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia influenciou ou tentou 
influenciar de forma deliberada os 
resultados das eleições para o Parlamento 
Europeu, violando as regras aplicáveis em 
matéria de proteção de dados pessoais. Em 
ambos os casos, o comité pode solicitar 
qualquer documento ou elemento de prova 
pertinente à Autoridade, ao Parlamento 
Europeu, ao partido político europeu ou à 
fundação política europeia em causa, a 
outros partidos políticos, fundações 
políticas ou outras partes interessadas e 
requerer uma audiência com os seus 
representantes. No caso de pareceres sobre 
se um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia influenciou ou 
tentou influenciar de forma deliberada o 
resultado de eleições para o Parlamento 
Europeu violando as regras aplicáveis em 
matéria de proteção de dados pessoais, as 
autoridades de controlo referidas no 
artigo 10.º, alínea a), devem cooperar com 
o comité em conformidade com a 
legislação aplicável.»

«Sempre que solicitado pela Autoridade, o 
comité emite um parecer sobre se um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia violou as regras 
aplicáveis em matéria de proteção de dados 
pessoais, no âmbito das eleições para o 
Parlamento Europeu. O comité pode 
solicitar qualquer documento ou elemento 
de prova pertinente à Autoridade, ao 
Parlamento Europeu, ao partido político 
europeu ou à fundação política europeia 
em causa, a outros partidos políticos, 
fundações políticas ou outras partes 
interessadas e requerer uma audiência com 
os seus representantes. No caso de 
pareceres sobre se um partido político 
europeu ou uma fundação política europeia 
violou as regras aplicáveis em matéria de 
proteção de dados pessoais no âmbito das 
eleições para o Parlamento Europeu, as 
autoridades de controlo referidas no 
artigo 10.º, alínea a), devem cooperar com 
o comité em conformidade com a 
legislação aplicável. Todas as 
comunicações respeitam a 
confidencialidade da troca de 
informações tendo em conta o princípio 
da presunção de inocência.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Alteração 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) se, em conformidade com o 
artigo 10.º-A, o comité emitir um parecer 
indicando que um partido político europeu 
ou uma fundação política europeia 
influenciou ou tentou influenciar de 
forma deliberada o resultado das eleições 
para o Parlamento Europeu violando as 
regras aplicáveis em matéria de proteção 
de dados pessoais.»;

vii) se, em conformidade com o 
procedimento de verificação previsto no 
artigo 10.º-A, for estabelecido que um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia cometeu uma violação 
das regras aplicáveis em matéria de 
proteção de dados pessoais, no âmbito das 
eleições para o Parlamento Europeu.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Alteração 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea b)
Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014
Artigo 27 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Caso uma decisão da autoridade de 
controlo a que se refere o artigo 10.º-A 
tenha sido revogada ou tenha sido dado 
provimento a um recurso contra essa 
decisão, a Autoridade analisa todas as 
sanções impostas nos termos do n.º 2, 
alínea a), subalínea vii), a pedido do 
partido político europeu ou da fundação 
política europeia em causa.»

7. Caso tenham sido esgotadas todas 
as vias de recurso nacionais contra uma 
decisão da autoridade nacional de controlo 
a que se refere o artigo 10.º-A, a 
Autoridade aplica todas as sanções 
impostas nos termos do n.º 2, alínea a), 
subalínea vii).»

Or. en


