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6.3.2019 A8-0435/8

Amendamentul 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
în numele Grupului ENF

Raport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În acest scop, ar trebui introdusă o 
procedură de verificare în cadrul căreia 
Autoritatea trebuie, în anumite 
circumstanțe, să solicite Comitetului de 
personalități independente să evalueze dacă 
un partid politic european sau o fundație 
politică europeană a influențat sau a 
încercat în mod deliberat să influențeze 
rezultatul alegerilor pentru Parlamentul 
European profitând de o încălcare a 
normelor aplicabile privind protecția 
datelor cu caracter personal. În cazul în 
care comitetul constată că acest lucru s-a 
produs, Autoritatea ar trebui să impună 
sancțiuni în conformitate cu sistemul de 
sancțiuni eficace, proporționale și disuasive 
instituit prin Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1141/2014.

(4) În acest scop, ar trebui introdusă o 
procedură de verificare în cadrul căreia 
Autoritatea trebuie, în anumite 
circumstanțe, să solicite Comitetului de 
personalități independente să evalueze dacă 
un partid politic european sau o fundație 
politică europeană a influențat sau a 
încălcat normele privind protecția datelor 
în contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European. În cazul în care comitetul 
constată că acest lucru s-a produs, 
Autoritatea ar trebui să impună sancțiuni în 
conformitate cu sistemul de sancțiuni 
eficace, proporționale și disuasive instituit 
prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014.
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6.3.2019 A8-0435/9

Amendamentul 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
în numele Grupului ENF

Raport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Întrucât noua procedură de 
verificare este declanșată de o decizie a 
unei autorități competente de supraveghere 
a protecției datelor, partidul politic 
european sau fundația politică europeană în 
cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a 
solicita revizuirea sancțiunii în cazul în 
care decizia autorității de supraveghere este 
anulată sau este inversată în urma 
exercitării unei căi de atac.

(6) Întrucât noua procedură de 
verificare este declanșată doar de o decizie 
a unei autorități competente de 
supraveghere a protecției datelor, în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (2) 
litera (i) din Regulamentul (UE) 2016/679 
al Parlamentului European și al 
Consiliului, partidul politic european sau 
fundația politică europeană în cauză ar 
trebui să aibă posibilitatea de a solicita 
revizuirea sancțiunii în cazul în care 
decizia autorității de supraveghere este 
anulată sau este inversată în urma 
exercitării unei căi de atac. Orice 
contestație introdusă de partidul politic 
european sau de fundația politică 
europeană în cauză are efect suspensiv.
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6.3.2019 A8-0435/10

Amendamentul 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
în numele Grupului ENF

Raport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a se asigura faptul că 
alegerile din 2019 pentru Parlamentul 
European au loc în temeiul unor norme 
democratice solide și cu respectarea 
deplină a valorilor europene ale 
democrației, statului de drept și drepturilor 
fundamentale, este important ca procedura 
de verificare propusă să intre în vigoare în 
timp util și să fie aplicabilă cât mai repede 
posibil. În acest sens, modificările propuse 
ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 introduse prin prezentul 
regulament ar trebui să intre în vigoare la 
data publicării sale în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(7) Pentru a se asigura faptul că 
alegerile din 2019 pentru Parlamentul 
European au loc în temeiul unor norme 
democratice solide și cu respectarea 
deplină a valorilor europene ale 
democrației, statului de drept, drepturilor 
fundamentale și pluralismului, astfel cum 
este prevăzut la articolul 12 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, este important ca procedura de 
verificare propusă să intre în vigoare în 
timp util și să fie aplicabilă cât mai repede 
posibil. În acest sens, modificările propuse 
ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 introduse prin prezentul 
regulament ar trebui să intre în vigoare la 
data publicării sale în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.
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6.3.2019 A8-0435/11

Amendamentul 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
în numele Grupului ENF

Raport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 10a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă Autoritatea ia cunoștință de o 
decizie a unei autorități de supraveghere 
în sensul articolului 4 punctul 21 din 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului17, în care se constată că o 
persoană fizică sau juridică a încălcat 
normele aplicabile privind protecția 
datelor cu caracter personal și dacă 
rezultă din această decizie sau există alte 
motive întemeiate să se considere că 
încălcarea este legată de activități politice 
desfășurate de un partid politic european 
sau de o fundație politică europeană în 
contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European, Autoritatea sesizează 
Comitetul de personalități independente 
instituit prin articolul 11 cu privire la 
acest caz. Comitetul emite un aviz în care 
evaluează dacă partidul politic european 
sau fundația politică europeană în cauză 
a influențat sau a încercat în mod 
deliberat să influențeze rezultatul 
alegerilor pentru Parlamentul European 
profitând de acea încălcare. Autoritatea 
solicită avizul fără întârzieri nejustificate 
și în termen de cel mult o lună de la 
luarea deciziei de către autoritatea de 
supraveghere. Comitetul își dă avizul într-
un termen scurt și rezonabil, stabilit de 

1. Un partid politic european sau o 
fundație politică europeană nu încalcă în 
mod deliberat normele privind protecția 
datelor în contextul alegerilor pentru 
Parlamentul European.
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Autoritate.

 2. Dacă Autoritatea este informată cu 
privire la o decizie în conformitate cu 
articolul 58 alineatul (2) litera (i) din 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
a unei autorități de supraveghere în 
sensul articolului 4 punctul 21 din 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în care se constată că un partid politic 
european sau o fundație politică 
europeană a încălcat normele aplicabile 
privind protecția datelor cu caracter 
personal, Autoritatea sesizează comitetul 
de personalități independente instituit 
prin articolul 11 cu privire la acest caz. 
Autoritatea poate colabora, dacă este 
necesar, cu autoritatea națională de 
supraveghere în cauză. 
3. Comitetul emite un aviz în care 
evaluează dacă partidul politic european 
sau fundația politică europeană în cauză 
a comis această încălcare în contextul 
alegerilor pentru Parlamentul European. 
Autoritatea solicită avizul fără întârzieri 
nejustificate și în termen de cel mult o 
lună de la data la care a fost informată cu 
privire la decizia luată de către autoritatea 
de supraveghere. Comitetul își dă avizul 
într-un termen scurt și rezonabil, stabilit 
de Autoritate. Autoritatea și comitetul 
respectă confidențialitatea schimburilor 
de informații în conformitate cu 
principiul prezumției de nevinovăție.
 4. Ținând cont de avizul comitetului, 
Autoritatea decide, în conformitate cu 
articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctul 
(vii), dacă să impună sancțiuni financiare 
partidului politic european sau fundației 
politice europene în cauză. Decizia 
Autorității se motivează în mod 
corespunzător, în special în ceea ce 
privește avizul comitetului, și se publică în 
cel mai scurt timp. 

_________________
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17Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Amendamentul 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
în numele Grupului ENF

Raport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – a doua teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea solicită acest 
lucru, comitetul emite un aviz în care 
evaluează dacă un partid politic european 
sau o fundație politică europeană a 
influențat sau a încercat în mod deliberat 
să influențeze rezultatul alegerilor pentru 
Parlamentul European profitând de o 
încălcare a normelor aplicabile privind 
protecția datelor cu caracter personal.

 În ambele cazuri, comitetul poate solicita 
orice document și probă pertinentă de la 
Autoritate, de la Parlamentul European, de 
la partidul politic european sau fundația 
politică europeană în cauză, de la alte 
partide politice, fundații politice sau alte 
părți interesate și poate cere audierea 
reprezentanților lor. În cazul avizelor în 
care se evaluează dacă un partid politic 
european sau o fundație politică europeană 
a influențat sau a încercat în mod 
deliberat să influențeze rezultatul 
alegerilor pentru Parlamentul European 
profitând de o încălcare a normelor 
aplicabile privind protecția datelor cu 
caracter personal, autoritățile de 
supraveghere menționate la articolul 10a 
cooperează cu comitetul în conformitate cu 

legislația aplicabilă.

Atunci când Autoritatea solicită acest 
lucru, comitetul emite un aviz în care 
evaluează dacă un partid politic european 
sau o fundație politică europeană a comis o 
încălcare a normelor privind protecția 
datelor cu caracter personal în contextul 
alegerilor pentru Parlamentul European. 
Comitetul poate solicita orice document și 
probă pertinentă de la Autoritate, de la 
Parlamentul European, de la partidul 
politic european sau fundația politică 
europeană în cauză, de la alte partide 
politice, fundații politice sau alte părți 
interesate și poate cere audierea 
reprezentanților lor. În cazul avizelor în 
care se evaluează dacă un partid politic 
european sau o fundație politică europeană 
a comis o încălcare a normelor privind 
protecția datelor cu caracter personal în 
contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European, autoritățile de supraveghere 
menționate la articolul 10a cooperează cu 
comitetul în conformitate cu 

legislația aplicabilă. Toate comunicările 
respectă confidențialitatea schimburilor 
de informații în ceea ce privește principiul 
prezumției de nevinovăție.
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6.3.2019 A8-0435/13

Amendamentul 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
în numele Grupului ENF

Raport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 27 – alineatul 2 – litera a – subpunctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) în cazul în care, în conformitate cu 
articolul 10a, comitetul emite un aviz prin 
care constată că un partid politic european 
sau o fundație politică europeană a 
influențat sau a încercat în mod deliberat 
să influențeze rezultatul alegerilor pentru 
Parlamentul European profitând de o 
încălcare a normelor aplicabile privind 
protecția datelor cu caracter personal.

(vii) în cazul în care, în conformitate cu 
procedura de verificare prevăzută la 
articolul 10a, se stabilește că un partid 
politic european sau o fundație politică 
europeană a comis o încălcare a normelor 
privind protecția datelor cu caracter 
personal în contextul alegerilor pentru 
Parlamentul European.;

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Amendamentul 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
în numele Grupului ENF

Raport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 27 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care o decizie adoptată 
de autoritatea de supraveghere, astfel cum 
se menționează la articolul 10a, este 
anulată sau este inversată în urma 
exercitării unei căi de atac, Autoritatea 
revizuiește sancțiunea impusă în temeiul 
alineatului (2) litera (a) punctul (vii) la 
cererea partidului politic european sau a 
fundației politice europene în cauză.

7. În cazul în care toate căile de atac 
naționale împotriva unei decizii a 
autorității naționale de supraveghere 
menționate la articolul 10a au fost 
epuizate, Autoritatea aplică orice 
sancțiune impusă în temeiul alineatului (2) 
litera (a) punctul (vii).”

Or. en


