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6.3.2019 A8-0435/8

Predlog spremembe 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za ta namen bi bilo treba uvesti 
postopek preverjanja, v skladu s katerim 
mora Organ v določenih primerih od 
odbora neodvisnih uglednih oseb zahtevati 
oceno, ali je evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija namerno 
vplivala na izid volitev v Evropskem 
parlamentu ali je na njih poskušala 
vplivati z izkoriščanjem kršitve veljavnih 
pravil o varstvu osebnih podatkov. Kadar 
odbor ugotovi, da je tako, bi moral Organ 
izreči sankcije v skladu s sistemom 
učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih 
sankcij, vzpostavljenim z Uredbo (EU, 
Euratom) št. 1141/2014.

(4) Za ta namen bi bilo treba uvesti 
postopek preverjanja, v skladu s katerim 
mora organ v določenih primerih od 
odbora neodvisnih uglednih oseb zahtevati 
oceno, ali je evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija v okviru 
volitev v Evropski parlament kršila 
pravila o varstvu podatkov. Kadar odbor 
ugotovi, da je tako, bi moral organ izreči 
sankcije v skladu s sistemom učinkovitih, 
sorazmernih in odvračilnih sankcij, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU, Euratom) 
št. 1141/2014.
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6.3.2019 A8-0435/9

Predlog spremembe 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ker se novi postopek začne z 
odločitvijo pristojnega nadzornega organa 
za varstvo podatkov, bi se moralo zadevni 
evropski politični stranki ali evropski 
politični fundaciji omogočiti, da zahteva 
preizkus sankcije v primeru razveljavitve 
odločitve nadzornega organa za varstvo 
podatkov ali uspešnega pravnega sredstva 
zoper tako odločitev.

(6) Ker se novi postopek začne le z 
odločitvijo pristojnega nadzornega organa 
za varstvo podatkov v skladu s 
členom 58(2)(i) Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta, bi se 
moralo zadevni evropski politični stranki 
ali evropski politični fundaciji omogočiti, 
da zahteva preizkus sankcije v primeru 
razveljavitve odločitve nadzornega organa 
za varstvo podatkov ali uspešnega 
pravnega sredstva zoper tako odločitev. 
Pritožba, ki jo vloži evropska politična 
stranka ali zadevna evropska politična 
fundacija, ima odložilni učinek.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Predlog spremembe 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev, da bodo volitve v 
Evropski parlament leta 2019 potekale v 
okviru trdnih demokratičnih pravil in ob 
polnem spoštovanju evropskih vrednot 
demokracije, pravne države in spoštovanja 
temeljnih pravic, je pomembno, da začne 
predlagani postopek preverjanja veljati 
pravočasno ter se začne čim prej 
uporabljati. Za dosego tega cilja bi morale 
predlagane spremembe Uredbe (EU, 
Euratom) št. 1141/2014, ki se uvajajo s to 
uredbo, začeti veljati na dan objave v 
Uradnem listu Evropske unije.

(7) Za zagotovitev, da bodo volitve v 
Evropski parlament leta 2019 potekale v 
okviru trdnih demokratičnih pravil in ob 
polnem spoštovanju evropskih vrednot 
demokracije, pravne države in spoštovanja 
temeljnih pravic in pluralizma iz člena 12 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, je pomembno, da začne 
predlagani postopek preverjanja veljati 
pravočasno ter se začne čim prej 
uporabljati. Za dosego tega cilja bi morale 
predlagane spremembe Uredbe (EU, 
Euratom) št. 1141/2014, ki se uvajajo s to 
uredbo, začeti veljati na dan objave v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Predlog spremembe 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 10 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se Organ seznani z odločitvijo 
nadzornega organa v smislu točke 21 
člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta17, v 
kateri je ugotovljeno, da je fizična ali 
pravna oseba kršila veljavna pravila o 
varstvu osebnih podatkov, pri čemer iz 
take odločitve izhaja, ali pa obstajajo 
siceršnji utemeljeni razlogi za domnevo, 
da je kršitev povezana s političnimi 
dejavnostmi evropske politične stranke ali 
evropske politične fundacije v okviru 
volitev v Evropski parlament, zadevo 
predloži odboru neodvisnih uglednih oseb, 
ustanovljenemu s členom 11. Odbor poda 
mnenje o tem, ali je evropska politična 
stranka ali evropska politična fundacija 
namerno vplivala oziroma poskušala 
vplivati na izid volitev v Evropski 
parlament z izkoriščanjem navedenih 
kršitev. Organ zahteva mnenje brez 
nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa en 
mesec po odločitvi nadzornega organa. 
Odbor poda svoje mnenje v kratkem in 
razumnem roku, ki ga določi Organ.

1. Evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija ne namerno krši pravil 
o varstvu podatkov v okviru volitev v 
Evropski parlament.

 2. Če se organ v skladu s členom 58(2)(i) 
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta obvesti o odločitvi 
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nadzornega organa v smislu točke 21 
člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
ugotovitvijo, da je evropska politična 
stranka ali evropska politična fundacija 
kršila veljavna pravila o varstvu osebnih 
podatkov, organ zadevo predloži odboru 
neodvisnih uglednih oseb, 
ustanovljenemu s členom 11. Organ se 
lahko po potrebi poveže z zadevnim 
nacionalnim nadzornim organom. 
3. Odbor poda mnenje o tem, ali je 
evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija kršila ta pravila v 
okviru volitev v Evropski parlament. 
Organ zahteva mnenje brez nepotrebnega 
odlašanja, najpozneje pa en mesec po tem, 
ko je bil obveščen o odločitvi nadzornega 
organa. Odbor poda svoje mnenje v 
kratkem in razumnem roku, ki ga določi 
organ. Organ in odbor spoštujeta 
zaupnost izmenjav v skladu z načelom 
domneve nedolžnosti.
 4. Organ se na podlagi mnenja odbora v 
skladu s členom 27(2)(a)(vii) odloči, ali bo 
zadevni evropski politični stranki ali 
evropski politični fundaciji naložil 
finančno kazen. Organ odločitev ustrezno 
utemelji, pri čemer zlasti upošteva mnenje 
odbora, in jo čim prej objavi. 

_________________
17 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5. 2016, 
str. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Predlog spremembe 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 11(3) – prvi pododstavek – drugi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odbor na zahtevo Organa poda svoje 
mnenje, ali je evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija namerno 
vplivala oziroma poskušala vplivati na izid 
volitev v Evropski parlament z 
izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o 
varstvu osebnih podatkov. V obeh 
primerih lahko odbor od Organa, 
Evropskega parlamenta, zadevne evropske 
politične stranke ali evropske politične 
fundacije, drugih političnih strank, 
političnih fundacij ali drugih 
zainteresiranih strani zahteva kateri koli 
zadevni dokument in dokazilo ter povabi 
na zaslišanje njihove predstavnike. V 
primeru mnenj o tem, ali je evropska 
politična stranka ali evropska politična 
fundacija namerno vplivala oziroma 
poskušala vplivati na izid volitev v 
Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve 
veljavnih pravil o varstvu osebnih 
podatkov, nadzorni organi iz člena 10a 
sodelujejo z odborom v skladu z veljavno 
zakonodajo.

Odbor na zahtevo organa poda svoje 
mnenje, ali je evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija kršila pravila 
o varstvu osebnih podatkov v okviru 
volitev v Evropski parlament. Odbor lahko 
od organa, Evropskega parlamenta, 
zadevne evropske politične stranke ali 
evropske politične fundacije, drugih 
političnih strank, političnih fundacij ali 
drugih zainteresiranih strani zahteva kateri 
koli zadevni dokument in dokazilo ter 
povabi na zaslišanje njihove predstavnike. 
V primeru mnenj o tem, ali je evropska 
politična stranka ali evropska politična 
fundacija kršila pravila o varstvu osebnih 
podatkov v okviru volitev v Evropski 
parlament, nadzorni organi iz člena 10a 
sodelujejo z odborom v skladu z veljavno 
zakonodajo. Pri vseh sporočilih se 
spoštuje zaupnost izmenjav v skladu z 
načelom domneve nedolžnosti.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Predlog spremembe 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 27 – odstavek 2 – točka a – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vii) če v skladu s členom 10a odbor 
poda mnenje, v katerem ugotovi, da je 
evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija namerno vplivala 
oziroma poskušala vplivati na izid volitev 
v Evropski parlament z izkoriščanjem 
kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih 
podatkov.;

(vii) če se v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 10a ugotovi, da je 
evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija kršila pravila o varstvu 
osebnih podatkov v okviru volitev v 
Evropski parlament;

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Predlog spremembe 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 27 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kadar je bila odločitev nadzornega 
organa iz člena 10a razveljavljena ali je 
bilo zoper tako odločitev uspešno 
uveljavljeno pravno sredstvo, Organ na 
predlog zadevne evropske politične 
stranke ali evropske politične fundacije 
preizkusi vse sankcije, ki so bile izrečene 
na podlagi točke (vii) točke (a) odstavka 2.

7. Kadar so bila izčrpana vsa 
nacionalna pravna sredstva zoper 
odločitev nacionalnega nadzornega organa 
iz člena 10a, organ uporabi vse sankcije, ki 
so bile izrečene na podlagi točke (vii) točke 
(a) odstavka 2.“

Or. en


