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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 

(EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende 

overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til 

Europa-Parlamentet  

 

(COM(2018)0636 – C8–0413/2018 – 2018/0336(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2018)0636), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0413/2018), 

– der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig 

artikel 106A, 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

 

– efter høring af Regionsudvalget, 
 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse 

fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-

0435/2018), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 
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Ændringsforslag 1 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Når myndigheden pålægger det 

europæiske politiske parti eller den 

europæiske politiske fond en sanktion i 

henhold til kontrolproceduren, tager den 

behørigt hensyn til ne bis in idem-

princippet for at undgå, at den samme 

overtrædelse straffes to gange, på 

nationalt plan efter tilsynsmyndighedens 

afgørelse og på europæisk plan efter 

kontrolproceduren. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Eftersom den nye procedure 

igangsættes af en afgørelse fra en 

kompetent tilsynsmyndighed for 

databeskyttelse, bør det være muligt for det 

pågældende europæiske politiske parti eller 

den pågældende europæiske politiske fond 

at anmode om, at sanktionen efterprøves, 

hvis afgørelsen fra den kompetente 

tilsynsmyndighed ophæves, eller hvis en 

foranstaltning over for en sådan afgørelse 

er blevet taget til følge. 

(6) Eftersom den nye procedure 

igangsættes af en afgørelse fra en 

kompetent tilsynsmyndighed for 

databeskyttelse, bør det være muligt for det 

pågældende europæiske politiske parti eller 

den pågældende europæiske politiske fond 

at blive hørt, inden afgørelsen træffes, og 

at anmode om, at sanktionen efterprøves, 

hvis afgørelsen fra den kompetente 

tilsynsmyndighed ophæves, eller hvis en 

foranstaltning over for en sådan afgørelse 

er blevet taget til følge. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EU) nr. 1141/2014 

Artikel 10a – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis myndigheden bliver bekendt med en 

afgørelse truffet af en tilsynsmyndighed 

som omhandlet i artikel 4, nr. 21, i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/67917, hvori det 

konstateres, at en fysisk eller juridisk 

person har overtrådt gældende regler om 

beskyttelse af personoplysninger, og hvis 

det af afgørelsen følger, eller hvis der er 

andre rimelige grunde til at formode, at 

overtrædelsen er knyttet til et europæisk 

politisk partis eller en europæisk politisk 

fonds politiske aktiviteter i forbindelse 

med valg til Europa-Parlamentet, 

indbringer myndigheden sagen for 

udvalget af uafhængige fremtrædende 

personer, der er oprettet ved artikel 11. 

Udvalget afgiver udtalelse om, hvorvidt 

det pågældende europæiske politiske parti 

eller den pågældende europæiske politiske 

fond bevidst har påvirket eller forsøgt at 

påvirke resultatet af valget til Europa-

Parlamentet ved at drage fordel af 

overtrædelsen. Myndigheden anmoder om 

udtalelsen uden unødig forsinkelse og 

senest én måned efter 

tilsynsmyndighedens afgørelse. Udvalget 

afgiver udtalelsen inden for en kort, 

rimelig frist, som fastsættes af 

myndigheden. 

1. Et europæisk politisk parti eller en 

europæisk politisk fond må ikke påvirke 

eller forsøge at påvirke resultatet af valg 

til Europa-Parlamentet ved at drage 

fordel af en overtrædelse begået af en 

fysisk eller juridisk person af de gældende 

regler om beskyttelse af 

personoplysninger. Dette stykke finder 

kun anvendelse, hvis en medlemsstats 

tilsynsmyndighed som omhandlet i 

artikel 4, nr. 21, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/67917 ved 

en eksigibel afgørelse har fastslået, at der 

er sket en overtrædelse af de gældende 

regler om beskyttelse af 

personoplysninger. 

 2. Når myndigheden bliver bekendt 

med en adfærd, der er omfattet af stk. 1, 

og har givet meddelelse om den eksigible 

afgørelse fra den tilsynsmyndighed, der er 

omhandlet i stk. 1, skal den forelægge 

sagen for det udvalg af uafhængige 

fremtrædende personer, der er nedsat ved 

artikel 11, uden unødig forsinkelse og 

senest 3 måneder efter denne meddelelse. 

Udvalget afgiver inden for en kort, rimelig 

frist, som fastsættes af myndigheden, en 

udtalelse om, hvorvidt det pågældende 

europæiske politiske parti eller den 

pågældende europæiske politiske fond har 

overtrådt stk. 1. 

 Myndigheden afgør i overensstemmelse 
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med artikel 27, stk. 2, litra a), om det 

pågældende europæiske politiske parti 

eller den pågældende europæiske politiske 

fond skal pålægges finansielle sanktioner. 

Myndighedens afgørelse skal være 

behørigt begrundet, navnlig med hensyn 

til udvalgets udtalelse, og den skal 

offentliggøres hurtigst muligt. 

_________________ _________________ 

17 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

17 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 2016, s. 1. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra a 

 Forordning (EU) nr. 1141/2014 

 Artikel 27 – stk. 2 – litra a – nr. vii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vii) når udvalget i medfør at artikel 10a 

afgiver en udtalelse, hvori der konstateres, 

at et europæisk politisk parti eller en 

europæisk politisk fond bevidst har 

påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet 

af valg til Europa-Parlamentet ved at drage 

fordel af en overtrædelse af de gældende 

regler om beskyttelse af personoplysninger. 

vii) når et europæisk politisk parti eller 

en europæisk politisk fond har overtrådt 

artikel 10a, stk. 1" 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra b 

Forordning (EU) nr. 1141/2014 

Artikel 27 – stk. 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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7. Når en afgørelse truffet af den 

tilsynsmyndighed, der er omhandlet i 

artikel 10a, er blevet ophævet, eller hvis en 

foranstaltning over for en sådan afgørelse 

er taget til følge, efterprøver myndigheden 

enhver sanktion, der er pålagt i henhold til 

stk. 2, litra a), nr. vii), efter anmodning fra 

det pågældende europæiske politiske parti 

eller den pågældende europæiske fond." 

7. Når en afgørelse truffet af den 

nationale tilsynsmyndighed, der er 

omhandlet i artikel 10a, er blevet 

endegyldigt ophævet, eller hvis en 

foranstaltning over for en sådan afgørelse 

er taget til følge og er endelig, efterprøver 

myndigheden enhver sanktion, der er 

pålagt i henhold til stk. 2, litra a), nr. vii), 

efter anmodning fra det pågældende 

europæiske politiske parti eller den 

pågældende europæiske fond. 
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5.12.2018 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE 
OG INDRE ANLIGGENDER 

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af personoplysninger 

i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet  

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Sophia in 't Veld 

 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Der bør med dette for øje 

fastlægges en kontrolprocedure, hvorefter 

myndigheden under særlige 

omstændigheder skal anmode udvalget af 

uafhængige fremtrædende personer om at 

vurdere, hvorvidt et europæisk politisk 

parti eller en europæisk politisk fond 

bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke 

resultatet af valg til Europa-Parlamentet 

ved at drage fordel af en overtrædelse af de 

(4) Der bør med dette for øje 

fastlægges en kontrolprocedure, hvorefter 

myndigheden efter en endelig afgørelse 

fra den nationale tilsynsmyndighed eller 

Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse skal anmode udvalget af 

uafhængige fremtrædende personer om at 

vurdere, hvorvidt et europæisk politisk 

parti eller en europæisk politisk fond 

bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke 
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gældende regler om beskyttelse af 

personoplysninger. Hvis udvalget finder, at 

dette er tilfældet, bør myndigheden 

pålægge sanktioner i overensstemmelse 

med det effektive, forholdsmæssige og 

afskrækkende sanktionssystem, der er 

indført ved forordning (EU, Euratom) nr. 

1141/2014. 

resultatet af valg til Europa-Parlamentet 

ved at drage fordel af en overtrædelse af de 

gældende regler om beskyttelse af 

personoplysninger. Hvis udvalget finder, at 

dette er tilfældet, bør myndigheden 

pålægge sanktioner i overensstemmelse 

med det effektive, forholdsmæssige og 

afskrækkende sanktionssystem, der er 

indført ved forordning (EU, Euratom) nr. 

1141/2014. Disse sanktioner bør forfølge 

målet om at sikre frie og retfærdige valg 

til Europa-Parlamentet, mens mulige 

sanktioner pålagt af 

databeskyttelsesmyndighederne bør 

forfølge målet om at beskytte fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger.  

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Når myndigheden pålægger det 

europæiske politiske parti eller den 

europæiske politiske fond en sanktion i 

henhold til kontrolproceduren, tager den 

behørigt hensyn til ne bis in idem-

princippet for at undgå, at den samme 

overtrædelse straffes to gange, på 

nationalt plan efter tilsynsmyndighedens 

afgørelse og på europæisk plan efter 

kontrolproceduren. 

Begrundelse 

Hvis myndigheden pålægger det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske 

fond en sanktion i henhold til kontrolproceduren, kan sanktionen betragtes som "bis in idem": 

tilsynsmyndighedens afgørelse og den af myndigheden pålagte sanktion. Dette ville være i 

strid med artikel 50 i chartret og artikel 4 i protokol nr. 7 til den europæiske 

menneskerettighedskonvention. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 10a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis myndigheden bliver bekendt med en 

afgørelse truffet af en tilsynsmyndighed 

som omhandlet i artikel 4, nr. 21, i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/67917, hvori det konstateres, at en 

fysisk eller juridisk person har overtrådt 

gældende regler om beskyttelse af 

personoplysninger, og hvis det af 

afgørelsen følger, eller hvis der er andre 

rimelige grunde til at formode, at 

overtrædelsen er knyttet til et europæisk 

politisk partis eller en europæisk politisk 

fonds politiske aktiviteter i forbindelse med 

valg til Europa-Parlamentet, indbringer 

myndigheden sagen for udvalget af 

uafhængige fremtrædende personer, der er 

oprettet ved artikel 11. Udvalget afgiver 

udtalelse om, hvorvidt det pågældende 

europæiske politiske parti eller den 

pågældende europæiske politiske fond 

bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke 

resultatet af valget til Europa-Parlamentet 

ved at drage fordel af overtrædelsen. 

Myndigheden anmoder om udtalelsen uden 

unødig forsinkelse og senest én måned 

efter tilsynsmyndighedens afgørelse. 

Udvalget afgiver udtalelsen inden for en 

kort, rimelig frist, som fastsættes af 

myndigheden. 

Hvis myndigheden bliver bekendt med en 

endelig afgørelse truffet af en 

tilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 

4, nr. 21, i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 vedtaget i 

henhold til artikel 58, stk. 2, i forordning 

(EU) 2016/679 eller en endelig afgørelse 

truffet af Den Europæiske Tilsynsførende 

for Databeskyttelse, der blev oprettet i 

henhold til artikel 52 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/1725/200117a, vedtaget i henhold til 

artikel 58, stk. 2, i forordning 2018/1725, 

hvori det konstateres, at en fysisk eller 

juridisk person har overtrådt gældende 

regler om beskyttelse af personoplysninger, 

og hvis det følger af den endelige 

afgørelse, eller hvis der er faktiske grunde 

til at antage, at overtrædelsen er knyttet til 

et europæisk politisk partis eller en 

europæisk politisk fonds politiske 

aktiviteter eller er begået på vegne af, 

efter instrukser fra eller med støtte fra et 

europæisk politisk parti eller en 

europæisk politisk fond i forbindelse med 

valg til Europa-Parlamentet, indbringer 

myndigheden sagen for udvalget af 

uafhængige fremtrædende personer, der er 

oprettet ved artikel 11. Udvalget afgiver 

udtalelse om, hvorvidt det pågældende 

europæiske politiske parti eller den 

pågældende europæiske politiske fond 

bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke 

resultatet af valget til Europa-Parlamentet 

ved at overtræde de gældende regler om 

beskyttelse af personoplysninger eller ved 

at give tilladelse, instrukser eller støtte til 

en enhed, der har overtrådt de gældende 

regler, ved at drage fordel af 

overtrædelsen. Myndigheden anmoder om 
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udtalelsen uden unødig forsinkelse og 

senest én måned efter tilsynsmyndighedens 

afgørelse. Udvalget afgiver udtalelsen 

inden for en kort, rimelig frist, som 

fastsættes af myndigheden. 

__________________ __________________ 

17 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

17 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

 17a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 

2018 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger i Unionens 

institutioner, organer, kontorer og 

agenturer og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse 

nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 

21.11.2018, s. 39). 

Begrundelse 

Hvis det kun er endelige afgørelser, der kan udløse kontrolprocedurerne, er principperne om 

retssikkerhed og overholdelse af retten til en retfærdig rettergang garanteret bedre. Ved at 

medtage forordning [2018/xxxx (45/2001)] kan afgørelser fra EDPS om overtrædelser af 

reglerne om databeskyttelse begået af EU-institutionerne (herunder MEP'er og personalet) 

også udløse proceduren. Kun afgørelser truffet af databeskyttelsesmyndighederne eller EDPS 

på grundlag af deres beføjelser til at fastsætte korrigerende foranstaltninger kan føre til 

denne procedure, ikke afgørelser baseret på undersøgelses- eller rådgivningsbeføjelser. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – andet punktum 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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På anmodning af myndigheden afgiver 

udvalget udtalelse om, hvorvidt et 

europæisk politisk parti eller en europæisk 

politisk fond bevidst har påvirket eller 

forsøgt at påvirke resultatet af valg til 

Europa-Parlamentet ved at drage fordel af 

en overtrædelse af de gældende regler om 

beskyttelse af personoplysninger. I begge 

tilfælde kan udvalget anmode om 

eventuelle relevante dokumenter og 

bevismaterialer fra myndigheden, Europa-

Parlamentets tjenestegrene, det pågældende 

europæiske politiske parti eller den 

pågældende europæiske politiske fond, 

andre politiske partier, politiske fonde eller 

andre interessenter, og det kan anmode om 

at høre deres repræsentanter. I tilfælde af 

udtalelser om, hvorvidt et europæisk 

politisk parti eller en europæisk politisk 

fond bevidst har påvirket eller forsøgt at 

påvirke resultatet af valg til Europa-

Parlamentet ved at drage fordel af en 

overtrædelse af de gældende regler om 

beskyttelse af personoplysninger, 

samarbejder de tilsynsmyndigheder, der er 

omhandlet i artikel 10a, med udvalget i 

overensstemmelse med gældende 

lovgivning. 

På anmodning af myndigheden afgiver 

udvalget udtalelse om, hvorvidt et 

europæisk politisk parti eller en europæisk 

politisk fond bevidst har påvirket eller 

forsøgt at påvirke resultatet af valg til 

Europa-Parlamentet ved at drage fordel af 

en overtrædelse af de gældende regler om 

beskyttelse af personoplysninger eller ved 

at give tilladelse, instrukser eller støtte til 

en enhed, der har overtrådt de gældende 

regler. I begge tilfælde kan udvalget 

anmode om eventuelle relevante 

dokumenter og bevismaterialer fra 

myndigheden, Europa-Parlamentets 

tjenestegrene, det pågældende europæiske 

politiske parti eller den pågældende 

europæiske politiske fond, andre politiske 

partier, politiske fonde eller andre 

interessenter, og det kan anmode om at 

høre deres repræsentanter. I tilfælde af 

udtalelser om, hvorvidt et europæisk 

politisk parti eller en europæisk politisk 

fond har påvirket eller forsøgt at påvirke 

resultatet af valg til Europa-Parlamentet 

ved at overtræde de gældende regler om 

beskyttelse af personoplysninger eller ved 

at give tilladelse, instrukser eller støtte til 

en enhed, der har overtrådt de gældende 

regler, samarbejder de tilsynsmyndigheder, 

der er omhandlet i artikel 10a, med 

udvalget i overensstemmelse med 

gældende lovgivning og under 

overholdelse af tavshedspligten, jf. artikel 

54, stk. 2, i forordning (EU) 2016/679 og 

artikel 56 i forordning (EU) 2018/1725. 

Begrundelse 

Den generelle forordning om databeskyttelse og den nye forordning (EU) 2018/1725 fastslår, 

at tilsynsmyndighedernes medlemmer og personale har tavshedspligt. Hvis de videregiver 

fortrolige oplysninger til dette udvalg af fremtrædende personer, bør dette samarbejde 

respektere tavshedspligten. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a 
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Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 27 – stk. 2 – litra a – nr. vii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vii) når udvalget i medfør at artikel 10a 

afgiver en udtalelse, hvori der konstateres, 

at et europæisk politisk parti eller en 

europæisk politisk fond bevidst har 

påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet 

af valg til Europa-Parlamentet ved at drage 

fordel af en overtrædelse af de gældende 

regler om beskyttelse af personoplysninger. 

vii) når udvalget i medfør at artikel 10a 

afgiver en udtalelse, hvori der konstateres, 

at et europæisk politisk parti eller en 

europæisk politisk fond bevidst har 

påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet 

af valg til Europa-Parlamentet ved at drage 

fordel af en overtrædelse af de gældende 

regler om beskyttelse af personoplysninger. 

Der tages i så fald behørigt hensyn til ne 

bis in idem-princippet 

Begrundelse 

Hvis myndigheden pålægger det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske 

fond en sanktion i henhold til kontrolproceduren, kan sanktionen betragtes som "bis in idem": 

tilsynsmyndighedens afgørelse og den af myndigheden pålagte sanktion. Dette ville være i 

strid med artikel 50 i chartret og artikel 4 i protokol nr. 7 til den europæiske 

menneskerettighedskonvention. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 27a – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) I artikel 27a tilføjes følgende nr.: 

 ba) i den situation, der er omhandlet i 

artikel 27, litra a), nr. vii), hvis det er 

blevet konstateret, at den fysiske person 

også er ansvarlig for de omhandlede 

forhold og handlinger, efter proceduren i 

artikel 10a. 

Begrundelse 

Af hensyn til sammenhængen skal dette nr. tilføjes i artikel 27a ("Fysiske personers ansvar"). 
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