
 

Missbruk av personuppgifter i EU-valskampanjen
ska straffas
 
Ledamöter vill skydda den demokratiska debatten i EU-valet genom att införa
straffavgifter för EU-partier och stiftelser som missbrukar personuppgifter i sina
politiska kampanjer.
 

Mer än två tredjedelar (67%) av internetanvändarna i EU och 65% av användarna i Sverige är
bekymrade över att personliga uppgifter på nätet används för att rikta in de politiska budskap
som de ser och på så vis underminera fri och rättvis konkurrens mellan alla politiska partier. EU
har satt in åtskilliga åtgärder för att skydda våra data och arbetar för att säkerställa att EU-valet
inte förvrängs genom missbruket av EU-väljarnas personliga uppgifter.
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/special/surveyKy/2198
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/special/surveyKy/2198
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/dataskydd


•

•

•

– Särskilt efter dataskyddsskandalen med Facebook och Cambridge Analytica är folk mer
medvetna om användandet av personliga uppgifter. Den här förordningen är ett viktigt steg mot
att återställa medborgarnas tillit till EU och demokratiskt deltagande som helhet, förklarade
medföredragande Rainer Wieland (EPP, Tyskland).
 
Inför EU-valet den 23 till 26 maj 2019, är nya regler för att avråda och avskräcka europeiska
politiska partier vars medlemmar medvetet åsidosätter dataskyddet för att påverka utfallet av val
är under beaktning. Kammaren antog bestämmelserna den 12 mars.
 
Sänder ut en tydlig signal
 
– Jag tror inte att något parti eller någon stiftelse kommer riskera att missbruka personliga
uppgifter från EU-medborgare för egen vinning. Det är hursomhelst vårt ansvar att stärka
förfarandet kring överträdelser och sanktioner för att sända ut en mycket tydlig signal till de fåtal
individer eller grupper som skulle kunna lockas av att inte spela enligt reglerna, sade
medföredragande Mercedes Bresso (S&D, Italien).
 

Hur de nya reglerna skulle fungera:
 

Bevakningen  av  va len  på  nat ionel l  n ivå  sköts  av  lokal t  ansvar iga
datskyddsmyndigheter 
Europeiska politiska partier arrangerar kompletterande kampanjer på europeisk nivå
inklusive för de som gäller huvudkandidater (Spitzenkandidaten) 
Om  en  nationell  bevakningsmyndighet  anser  att  en  överträdelse  har  ägt  rum,
kommer  den  att  informera  Myndigheten  för  europeiska  politiska  partier  och
europeiska  politiska  stiftelser.  Denna  myndighet  avgör  sedan  vilket  straff  som
erläggs.
 

Nästa steg
 
Rådet antog de nya bestämmelserna den 19 mars 2019. De nya reglerna kommer att vara
bindande och direkt tillämpbara i alla medlemsstater den dag förodningen publiceras i EU:s
officiella tidning.
 

Europeiska politiska partier
• Ett politiskt parti på europeisk nivå består av nationella partier och personer, och är
representerat i flera medlemsstater.

• Nationella partier ställer upp i valet till Europaparlamentet, men de är ofta knutna till ett
europeiskt politiskt parti och efter valet ansluter de sig till en politisk grupp i EP  tillsammans
med likasinnade partier från samma politiska familj.

Artikel

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/2323/RAINER_WIELAND/home
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190308IPR30923/personal-data-misuse-in-political-campaigns-new-rules-for-financial-sanctions
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/28346/MERCEDES_BRESSO/home
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/03/19/ep-elections-eu-adopts-new-rules-to-prevent-misuse-of-personal-data-by-european-political-parties/


Europavalen: Förfarandet med huvudkandidat (Spitzenkandidaten)
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process

Mer information
Följ ärendet från förslag till beslut
Antagen text: "Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet"
Europaparlamentets och rådets förordning om stadgar för och finansiering av europeiska
politiska partier och europeiska politiska stiftelser
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0336(COD)
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0155+0+DOC+XML+V0//SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1141-20180504&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1141-20180504&from=SV

