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PR_COD_1amCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, 

Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane 

osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0636), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 

súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0413/2018), 

– so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, 

a najmä na jej článok 106a, 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, 

 

– po porade s Výborom regiónov, 
 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a na stanovisko Výboru pre občianske 

slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0435/2018), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 
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Pozmeňujúci návrh 1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a) Keď úrad v súlade s postupom 

overovania uloží európskej politickej 

strane alebo nadácii sankciu, náležite 

zohľadní zásadu ne bis in idem s cieľom 

zabrániť, aby sa to isté porušenie 

sankcionovalo dvakrát, a to na 

vnútroštátnej úrovni rozhodnutím 

dozorného orgánu a na európskej úrovni 

na základe postupu overovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

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 

rozhodnutím príslušného dozorného orgánu 

pre ochranu údajov, mala by existovať 

možnosť, aby dotknutá európska politická 

strana alebo európska politická nadácia 

boli vypočuté pred vydaním rozhodnutia a 

aby požiadali o preskúmanie sankcie 

v prípade, že rozhodnutie dozorného 

orgánu bolo zrušené alebo že opravný 

prostriedok proti uvedenému rozhodnutiu 

bol úspešný. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 10a – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa úrad dozvie o rozhodnutí dozorného 1. Európska politická strana alebo 
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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. 

európska politická nadácia neovplyvňujú 

alebo sa neusilujú ovplyvniť výsledok 

volieb do Európskeho parlamentu tým, že 

by ťažili z porušenia uplatniteľných 

pravidiel o ochrane osobných údajov 

fyzickou alebo právnickou osobou. Tento 

odsek sa uplatňuje, iba ak dozorný orgán 

členského štátu v zmysle článku 4 bodu 21 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/67917 stanovil na základe 

vykonateľného rozhodnutia, že došlo k 

porušeniu uplatniteľných pravidiel 
o ochrane údajov. 

 2. Ak sa úrad dozvie o správaní, na 

ktoré sa vzťahuje prvý odsek, a dostal 

oznámenie o vykonateľnom rozhodnutí 

dozorného orgánu uvedenom v prvom 

odseku, postúpi túto záležitosť výboru 

nezávislých významných osobností 

zriadenému článkom 11, a to bez 

zbytočného odkladu a najneskôr do 3 

mesiacov od takého oznámenia. Výbor v 

krátkej, primeranej lehote stanovenej 

úradom poskytne stanovisko k tomu, či 

dotknutá európska politická strana alebo 

európska politická nadácia porušila odsek 

1. 

 Po zohľadnení stanoviska výboru úrad 

podľa článku 27 ods. 2 písm. a) rozhodne, 

či sa uložia finančné sankcie dotknutej 

európskej politickej strane alebo 

európskej politickej nadácii. Rozhodnutie 

úradu sa musí riadne odôvodniť, najmä 

so zreteľom na stanovisko výboru, a musí 

sa urýchlene uverejniť. 
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_________________ _________________ 

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). 

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). 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

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) ak európska politická strana alebo 

európska politická nadácia porušila článok 

10a ods. 1.“; 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

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 

7. V prípade, že rozhodnutie 

vnútroštátneho dozorného orgánu uvedené 

v článku 10a bolo definitívne zrušené 

alebo že opravný prostriedok proti takému 

rozhodnutiu bol úspešný a je konečný, 

úrad na žiadosť dotknutej európskej 

politickej strany alebo európskej politickej 

nadácie preskúma akúkoľvek sankciu, 

ktorá bola uložená podľa odseku 2 písm. a) 
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písm. a) bodu vii).“ bodu vii).“ 
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5.12.2018 

 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A 
VNÚTORNÉ VECI 

pre Výbor pre ústavné veci 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov v kontexte 

volieb do Európskeho parlamentu 

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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sophia in 't Veld 

 

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, 

aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

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 

(4) Na tento účel by sa mal zaviesť 

postup overovania, podľa ktorého musí 

úrad po konečnom rozhodnutí národného 

dozorného orgánu alebo európskeho 

dozorného úradníka pre ochranu údajov 
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 
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sankčným systémom vytvoreným 

nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. 

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. Týmito sankciami 

by sa mal sledovať cieľ, ktorým je 

zaručenie slobodných a spravodlivých 

volieb do Európskeho parlamentu, zatiaľ 

čo cieľom prípadných sankcií, ktoré 

ukladajú orgány pre ochranu osobných 

údajov, by mala byť ochrana fyzických 

osôb so zreteľom na spracúvanie 

osobných údajov.  

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Keď úrad v súlade s postupom 

overovania uloží európskej politickej 

strane alebo nadácii sankciu, náležite 

zohľadní zásadu ne bis in idem s cieľom 

zabrániť, aby sa to isté porušenie 

sankcionovalo dvakrát, a to na 

vnútroštátnej úrovni rozhodnutím 

dozorného orgánu a na európskej úrovni 

na základe postupu overovania. 

Odôvodnenie 

Ak úrad v súlade s postupom overovania uloží európskej politickej strane/nadácii sankciu, 

mohla by sa považovať za bis in idem (na jednej strane rozhodnutie dozorného orgánu, na 

druhej strane sankcia, ktorú uložil úrad). To by bolo v rozpore s článkom 50 charty a článkom 

4 protokolu č. 7 k Európskemu dohovoru o ľudských právach. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 10a – odsek 1 
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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. 

Ak sa úrad dozvie o konečnom rozhodnutí 

dozorného orgánu v zmysle článku 4 bodu 

21 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 prijatom podľa 

článku 58 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

2016/679 alebo o konečnom rozhodnutí 

európskeho dozorného úradníka pre 

ochranu údajov ustanoveného v súlade s 

článkom 52 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2018/172517a 

prijatom podľa článku 58 ods. 2 

nariadenia 2018/1725, v ktorom sa 

konštatuje, že fyzická alebo právnická 

osoba porušila uplatniteľné pravidlá o 

ochrane osobných údajov, a ak z daného 

konečného rozhodnutia vyplýva alebo ak 

existujú skutočné dôvody domnievať sa, 

že porušenie súvisí s politickými 

činnosťami európskej politickej strany 

alebo európskej politickej nadácie alebo k 

nemu došlo v mene, na pokyny alebo za 

podpory 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 porušila uplatniteľné 

pravidlá o ochrane osobných údajov alebo 

poskytla povolenie, pokyny alebo podporu 

subjektu, ktorý porušil uplatniteľné 

pravidlá, a 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. 

__________________ __________________ 

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
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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). 

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). 

 17a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 

2018 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov inštitúciami, 

orgánmi, úradmi a agentúrami Únie 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 

č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES 

(Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39). 

Odôvodnenie 

Ak možno postupy overovania začať iba na základe konečných rozhodnutí, možno lepšie 

zaručiť zásady právnej istoty a dodržiavania práv na spravodlivé súdne konanie a riadny 

proces. Zahrnutím nariadenia [2018/xxxx (45/2001)] možno postup začať aj na základe 

rozhodnutí európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov týkajúcich sa porušení 

pravidiel ochrany údajov inštitúciami EÚ (vrátane poslancov EP a zamestnancov). K tomuto 

postupu môžu viesť len rozhodnutia, ktoré prijmú orgány pre ochranu osobných údajov alebo 

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov na základe svojich právomocí týkajúcich sa 

nápravy, a nie rozhodnutia týkajúce sa vyšetrovania alebo poradenstva. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie č. 1141/2014 

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – 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 

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 alebo poskytla povolenie, 

pokyny alebo podporu subjektu, ktorý 

porušil uplatniteľné pravidlá. V oboch 

prípadoch môže výbor požiadať, aby mu 

úrad, Európsky parlament, dotknutá 

európska politická strana alebo európska 
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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. 

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 porušila 

uplatniteľné pravidlá o ochrane osobných 

údajov alebo poskytla povolenie, pokyny 

alebo podporu subjektu, ktorý porušil 

uplatniteľné pravidlá, dozorné orgány 

uvedené v článku 10a spolupracujú s 

výborom v súlade s uplatniteľným právom 

a povinnosťou služobného tajomstva 

stanovenou v článku 54 ods. 2 nariadenia 

(EÚ) 2016/679 a v článku 56 nariadenia 

(EÚ) 2018/1725. 

Odôvodnenie 

Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov a novom nariadení (EÚ) 2018/1725 sa stanovuje, 

že členovia a zamestnanci dozorných orgánov sú viazaní služobným tajomstvom. V prípade, 

že poskytnú akékoľvek dôverné informácie výboru významných osobností, táto spolupráca by 

mala rešpektovať povinnosť služobného tajomstva. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

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 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; v 

tomto prípade sa náležite zohľadní zásada 

ne bis in idem. 
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Odôvodnenie 

Ak úrad v súlade s postupom overovania uloží európskej politickej strane/nadácii sankciu, 

mohla by sa považovať za bis in idem (na jednej strane rozhodnutie dozorného orgánu, na 

druhej strane sankcia, ktorú uložil úrad). To by bolo v rozpore s článkom 50 charty a článkom 

4 protokolu č. 7 k Európskemu dohovoru o ľudských právach. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 27a – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. V článku 27a sa dopĺňa tento bod: 

 ba) v prípade uvedenom v článku 27 

písm. a) bode vii), ak je fyzická osoba 

považovaná za zodpovednú aj za 

predmetné skutočnosti a konanie podľa 

postupu stanoveného v článku 10a. 

Odôvodnenie 

V záujme konzistentnosti treba toto písmeno doplniť do článku 27a (Zodpovednosť fyzických 

osôb). 
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