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6.3.2019 A8-0435/8

Pozmeňujúci návrh 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v mene skupiny ENF

Správa A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na tento účel by sa mal zaviesť 
postup overovania, podľa ktorého musí 
úrad za istých okolností požiadať výbor 
nezávislých významných osobností, aby 
posúdil, či európska politická strana alebo 
európska politická nadácia úmyselne 
ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť 
výsledok volieb do Európskeho parlamentu 
tým, že ťažila z porušenia uplatniteľných 
pravidiel o ochrane osobných údajov. Ak 
výbor dospeje k záveru, že sa tak stalo, 
úrad by mal uložiť sankcie v súlade 
s účinným, primeraným a odrádzajúcim 
sankčným systémom vytvoreným 
nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

(4) Na tento účel by sa mal stanoviť 
postup overovania, na základe ktorého 
musí úrad za istých okolností požiadať 
výbor nezávislých významných osobností, 
aby posúdil, či európska politická strana 
alebo európska politická nadácia v 
kontexte volieb do Európskeho parlamentu 
neporušila pravidlá ochrany údajov.  Ak 
výbor dospeje k záveru, že sa tak stalo, 
úrad by mal uložiť sankcie v súlade 
s účinným, primeraným a odrádzajúcim 
sankčným systémom vytvoreným 
nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/9

Pozmeňujúci návrh 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v mene skupiny ENF

Správa A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Keďže nový postup sa aktivuje 
rozhodnutím príslušného dozorného orgánu 
pre ochranu údajov, mala by existovať 
možnosť, aby dotknutá európska politická 
strana alebo európska politická nadácia 
požiadali o preskúmanie sankcie v prípade, 
že rozhodnutie dozorného orgánu bolo 
zrušené alebo že opravný prostriedok proti 
uvedenému rozhodnutiu bol úspešný.

(6) Keďže nový postup sa aktivuje až 
rozhodnutím príslušného dozorného orgánu 
pre ochranu údajov podľa článku 58 ods. 2 
písm. i) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, mala 
by existovať možnosť, aby dotknutá 
európska politická strana alebo európska 
politická nadácia požiadali o preskúmanie 
sankcie v prípade, že rozhodnutie 
dozorného orgánu bolo zrušené alebo že 
opravný prostriedok proti uvedenému 
rozhodnutiu bol úspešný. Každé odvolanie, 
ktoré podá dotknutá európska politická 
strana alebo európska politická nadácia, 
má odkladný účinok.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Pozmeňujúci návrh 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v mene skupiny ENF

Správa A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom zabezpečiť, aby voľby do 
Európskeho parlamentu v roku 2019 
prebehli podľa prísnych demokratických 
pravidiel a pri plnom dodržiavaní 
európskych hodnôt demokracie, právneho 
štátu a dodržiavaní základných práv, je 
dôležité, aby navrhovaný postup 
overovania nadobudol účinnosť včas a aby 
sa začal uplatňovať čo najskôr. V záujme 
dosiahnutia tohto cieľa by mali navrhované 
zmeny nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
1141/2014, ktoré sa zavádzajú týmto 
nariadením, nadobudnúť účinnosť dňom 
jeho uverejnenia v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

(7) S cieľom zabezpečiť, aby voľby do 
Európskeho parlamentu v roku 2019 
prebehli podľa prísnych demokratických 
pravidiel a pri plnom dodržiavaní 
európskych hodnôt demokracie, právneho 
štátu a dodržiavaní základných práva 
pluralizmu, ako je stanovené v článku 12 
Charty základných práv Európskej únie, 
je dôležité, aby navrhovaný postup 
overovania nadobudol účinnosť včas a aby 
sa začal uplatňovať čo najskôr. V záujme 
dosiahnutia tohto cieľa by mali navrhované 
zmeny nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
1141/2014, ktoré sa zavádzajú týmto 
nariadením, nadobudnúť účinnosť dňom 
jeho uverejnenia v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Pozmeňujúci návrh 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v mene skupiny ENF

Správa A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014
Článok 10a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa úrad dozvie o rozhodnutí dozorného 
orgánu v zmysle článku 4 bod 21 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67917, v ktorom sa konštatuje, 
že fyzická alebo právnická osoba porušila 
uplatniteľné pravidlá o ochrane osobných 
údajov, a ak z daného rozhodnutia 
vyplýva alebo ak sú iné opodstatnené 
dôvody domnievať sa, že porušenie súvisí 
s politickými činnosťami európskej 
politickej strany alebo európskej politickej 
nadácie v kontexte volieb do Európskeho 
parlamentu, úrad túto záležitosť postúpi 
výboru nezávislých významných osobností 
zriadenému článkom 11. Výbor poskytne 
stanovisko k tomu, či dotknutá európska 
politická strana alebo európska politická 
nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa 
usilovala ovplyvniť výsledok volieb do 
Európskeho parlamentu tým, že ťažila 
z porušenia uvedených pravidiel. Úrad 
požiada o toto stanovisko bez zbytočného 
odkladu, a to najneskôr 1 mesiac od 
rozhodnutia dozorného orgánu. Výbor 
vydá svoje stanovisko v krátkej, primeranej 
lehote, ktorú určí úrad.

1. Európska politická strana alebo 
európska politická nadácia nesmie v 
kontexte volieb do Európskeho 
parlamentu úmyselne porušovať pravidlá 
ochrany údajov.

 2. Ak je úrad podľa článku 58 ods. 2 
písm. i) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
informovaný o rozhodnutí dozorného 
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orgánu v zmysle článku 4 bodu 21 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679, v ktorom sa konštatuje, že 
európska politická strana alebo európska 
politická nadácia porušia platné pravidlá 
ochrany osobných údajov, úrad túto 
záležitosť postúpi výboru nezávislých 
významných osobností zriadenému 
článkom 11. Úrad môže v prípade potreby 
spolupracovať s príslušným 
vnútroštátnym dozorným orgánom. 
3. Výbor poskytne stanovisko k tomu, či sa 
dotknutá európska politická strana alebo 
európska politická nadácia dopustila tohto 
porušenia v kontexte volieb do 
Európskeho parlamentu. Úrad požiada 
o toto stanovisko bez zbytočného odkladu, 
a to najneskôr 1 mesiac po tom, ako bol 
informovaný o rozhodnutí dozorného 
orgánu. Výbor vydá svoje stanovisko 
v krátkej, primeranej lehote, ktorú určí 
úrad. Úrad a výbor rešpektujú dôvernosť 
výmeny informácií v súlade so zásadou 
prezumpcie neviny.
 4. Po zohľadnení stanoviska výboru úrad 
podľa článku 27 ods. 2 písm. a) bodu vii) 
rozhodne, či sa dotknutej európskej 
politickej strane alebo európskej politickej 
nadácii uložia finančné sankcie. 
Rozhodnutie úradu sa musí riadne 
odôvodniť, najmä s ohľadom na 
stanovisko výboru, a musí sa urýchlene 
uverejniť. 

_________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov), (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Pozmeňujúci návrh 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v mene skupiny ENF

Správa A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014
Článok 11 ods. 3 – prvý pododsek – druhá veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť úradu výbor poskytne 
stanovisko k tomu, či európska politická 
strana alebo európska politická nadácia 
úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala 
ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho 
parlamentu tým, že ťažila z porušenia 
uplatniteľných pravidiel o ochrane 
osobných údajov. V oboch prípadoch 
môže výbor požiadať, aby mu úrad, 
Európsky parlament, dotknutá európska 
politická strana alebo európska politická 
nadácia, iné politické strany, politické 
nadácie alebo iné zainteresované strany 
predložili akýkoľvek relevantný dokument 
a dôkaz, a zároveň môže požiadať o 
vypočutie ich zástupcov. V prípade 
stanovísk k tomu, či európska politická 
strana alebo európska politická nadácia 
úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala 
ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho 
parlamentu tým, že ťažila z porušenia 
uplatniteľných pravidiel o ochrane 
osobných údajov, dozorné orgány uvedené 
v článku 10a spolupracujú s výborom 
v súlade s uplatniteľným právom.

Na žiadosť úradu výbor poskytne 
stanovisko k tomu, či sa európska politická 
strana alebo európska politická nadácia 
dopustila v kontexte volieb do Európskeho 
parlamentu porušenia pravidiel ochrany 
osobných údajov. Výbor môže požiadať, 
aby mu úrad, Európsky parlament, 
dotknutá európska politická strana alebo 
európska politická nadácia, iné politické 
strany, politické nadácie alebo iné 
zainteresované strany predložili akýkoľvek 
relevantný dokument a dôkaz, a zároveň 
môže požiadať o vypočutie ich zástupcov.  
V prípade stanovísk k tomu, či sa európska 
politická strana alebo európska politická 
nadácia  dopustila v kontexte volieb do 
Európskeho parlamentu porušenia pravidiel 
ochrany osobných údajov, dozorné orgány 
uvedené v článku 10a spolupracujú s 
výborom v súlade s uplatniteľným právom. 
Vo všetkých oznámeniach sa rešpektuje 
dôvernosť vymieňaných informácií, 
pokiaľ ide o zásadu prezumpcie neviny.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Pozmeňujúci návrh 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v mene skupiny ENF

Správa A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014
Článok 27 – odsek 2 – písmeno a – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) v prípade, že výbor vydá v súlade 
s článkom 10a stanovisko, v ktorom sa 
konštatuje, že európska politická strana 
alebo európska politická nadácia úmyselne 
ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť 
výsledok volieb do Európskeho parlamentu 
tým, že ťažila z porušenia uplatniteľných 
pravidiel o ochrane osobných údajov;

vii) v prípade, že sa v súlade s 
postupom overovania stanoveným v 
článku 10a zistí, že európska politická 
strana alebo európska politická nadácia sa 
v kontexte volieb do Európskeho 
parlamentu porušenia dopustila pravidiel 
ochrany osobných údajov;

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Pozmeňujúci návrh 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v mene skupiny ENF

Správa A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014
Článok 27 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. V prípade, že rozhodnutie 
dozorného orgánu uvedené v článku 10 
a bolo zrušené alebo že opravný 
prostriedok proti takému rozhodnutiu bol 
úspešný, úrad na žiadosť dotknutej 
európskej politickej strany alebo 
európskej politickej nadácie preskúma 
akúkoľvek sankciu, ktorá bola uložená 
podľa odseku 2 písm. a) bodu vii).“

7. V prípade, že sa vyčerpali všetky 
vnútroštátne opravné prostriedky proti 
rozhodnutiu národného dozorného orgánu 
uvedenému v článku 10, úrad uplatní 
akúkoľvek sankciu, ktorá bola uložená 
podľa odseku 2 písm. a) bodu vii).“ 

Or. en


