
 

Abuzul de date în campaniile electorale europene
va fi penalizat
 
Parlamentul dorește să protejeze dezbaterile democratice în alegeri prin introducerea
penalizărilor pentru organizațiile europene care vor face abuz de date în campaniile
electorale.
 

Mai mult de două treimi (67%) dintre utilizatorii internetului din Europa sunt îngrijorați de faptul
că datele personale din mediul online sunt utilizate pentru a ținti mesajul politic pe care îl văd,
subminând concurența liberă și corectă dintre partidele politice. Uniunea Europeană a luat
măsuri pentru protejarea datelor personale digitale și face tot posibilul pentru a se asigura că
alegerile europene nu sunt distorsionate prin folosirea abuzivă a datelor personale ale
alegătorilor.

Articol
26-03-2019 - 11:57
20190227STO28983

 Abuzul de date în campaniile electorale europene va fi penalizat ©AP images/European Union-EP

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

1 I 3

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/special/surveyKy/2198
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/data-protection


„Îndeosebi după scandalul privind protecția datelor în care au fost implicate companiile
Facebook și Cambridge Analytica, oamenii sunt mult mai conștienți privind protecția datelor
personale. Prezentul regulament reprezintă un pas important în restaurarea încrederii
cetățenilor în Uniunea Europeană și în participarea democratică în ansamblu”, explică
coraportorul Rainer Wieland (Partidul Popular European, Germania).
 
În contextul alegerilor europene din 23-26 mai 2019 sunt considerate noi norme de sancționare
a partidelor politice europene ai căror membri încalcă deliberat protecția datelor personale
pentru a influența rezultatul alegerilor. Parlamentul a aprobat noile măsuri în plen pe 12 martie.
 
„Eu nu cred că vreo organizație sau partid politic va risca să facă abuz de datele personale ale
cetățenilor europeni pentru a profita. Cu toate acestea, este responsabilitatea noastră să
consolidăm procedurile în ceea ce privește încălcările și sancțiunile pentru a transmite un mesaj
foarte clar către puținii indivizi sau grupurile care ar fi tentate să nu joace conform regulilor”, a
spus Mercedes Bresso (Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din
Parlamentul European, Italia).
 

Cum ar funcționa noul regulament?
 
Autoritățile naționale de supraveghere a protecției datelor sunt responsabile de monitorizarea
alegerilor la nivel național
 
Partidele politice europene organizează campanii complementare la nivel european, inclusiv
pentru candidatul principal
 
Dacă o autoritate națională de supraveghere decide că a avut loc o încălcare, aceasta va
informa autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. Autoritatea
va decide apoi asupra penalizării.â
 
Ce urmează
 
Noile măsuri au fost aprobate în Consiliu pe 19 martie. Regulile vor fi obligatorii și aplicabile
direct în toate statele membre în ziua în care regulamentul va fi publicat în Monitorul Oficial al
UE.
 

Partidele politice europene
• Partidele politice europene sunt create din partide naționale și persoane fizice.

• Partidele naționale concurează în alegerile europene, fiind de multe ori parte a unui partid
european.

• După alegeri acestea se pot alătura partidelor similare lor pentru a crea un grup politic în
cadrul Parlamentului European.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2323/RAINER_WIELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/all-you-need-to-know-about-the-2019-european-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190308IPR30923/personal-data-misuse-in-political-campaigns-new-rules-for-financial-sanctions
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28346/MERCEDES_BRESSO/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/elections-press-kit/6/lead-candidates
http://www.appf.europa.eu/appf/en/authority/welcome.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/19/ep-elections-eu-adopts-new-rules-to-prevent-misuse-of-personal-data-by-european-political-parties/


Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process

Mai multe informaţii
Fișă procedurală
Raportul parlamentar
Regulamentul privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice
europene
Alegerile pentru PE: UE adoptă noi norme pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor cu
caracter personal de către partidele politice europene
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0336(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0155+0+DOC+XML+V0//RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1141-20180504&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1141-20180504&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/19/ep-elections-eu-adopts-new-rules-to-prevent-misuse-of-personal-data-by-european-political-parties/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/19/ep-elections-eu-adopts-new-rules-to-prevent-misuse-of-personal-data-by-european-political-parties/

