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

_____________________________________________________________

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5.a) Kada Tijelo izriče sankciju 
europskoj političkoj stranci ili zakladi u 
skladu s postupkom provjere, ono uzima u 
obzir načelo ne bis in idem kako bi se 
izbjeglo dvostruko sankcioniranje istog 
prekršaja, na nacionalnoj razini nakon 
odluke nadzornog tijela i na europskoj 
razini nakon postupka provjere.

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Budući da se novi postupak pokreće 
odlukom nadležnog nadzornog tijela za 
zaštitu podataka, predmetnoj europskoj 
političkoj stranci ili europskoj političkoj 
zakladi potrebno je omogućiti da zatraži 

(6) Budući da se novi postupak pokreće 
odlukom nadležnog nadzornog tijela za 
zaštitu podataka, predmetnoj europskoj 
političkoj stranci ili europskoj političkoj 
zakladi potrebno je omogućiti da bude 
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preispitivanje sankcije ako je odluka 
nadzornog tijela stavljena izvan snage ili 
ako je protiv nje uspješno primijenjen 
pravni lijek.

saslušana prije donošenja te odluke i da 
zatraži preispitivanje sankcije ako je 
odluka nadzornog tijela stavljena izvan 
snage ili ako je protiv nje uspješno 
primijenjen pravni lijek.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom)) br. 1141/2014
Članak 10.a – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako Tijelo sazna za odluku nadzornog 
tijela u smislu članka 4. točke 21. Uredbe 
(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i 
Vijeća17 kojom se utvrđuje da je fizička ili 
pravna osoba prekršila primjenjiva pravila 
o zaštiti osobnih podataka i ako iz te 
odluke proizlazi ili ako se može opravdano 
pretpostaviti da je kršenje povezano s 
političkim aktivnostima europske političke 
stranke ili europske političke zaklade u 
kontekstu izbora za Europski parlament, 
Tijelo upućuje predmet odboru neovisnih 
uglednih osoba osnovan člankom 11. 
Odbor daje mišljenje o tome je li 
predmetna europska politička stranka ili 
europska politička zaklada namjerno 
utjecala ili pokušala utjecati na ishod 
izbora za Europski parlament 
iskorištavanjem tog kršenja. Tijelo 
zahtijeva mišljenje bez nepotrebnog 
odgađanja i to najkasnije mjesec dana 
nakon donošenja odluke nadzornog tijela. 
Odbor svoje mišljenje daje u kratkom 
razumnom roku koji odredi nadležno 
tijelo.

1. Europska politička stranka ili 
europska politička zaklada ne utječe niti 
pokušava utjecati na ishod izbora za 
Europski parlament iskorištavanjem 
kršenja primjenjivih pravila o zaštiti 
osobnih podataka od strane fizičke ili 
pravne osobe. Ovaj se stavak primjenjuje 
samo ako je nadzorno tijelo države članice 
u smislu članka 4. točke 21. Uredbe 
(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i 
Vijeća17 pravovaljanom odlukom utvrdilo 
da je došlo do povrede primjenjivih 
pravila o zaštiti podataka.

2. Kada Tijelo sazna za postupanje 
obuhvaćeno prvim stavkom i ako se 
obavijesti o pravovaljanoj odluci 
nadzornog tijela iz prvog stavka, upućuje 
predmet odboru neovisnih uglednih osoba 
osnovan člankom 11. bez nepotrebnog 
odgađanja i to najkasnije tri mjeseca 
nakon te obavijesti. Odbor daje mišljenje 
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u kratkom razumnom roku koji odredi 
nadležno tijelo o tome je li dotična 
europska politička stranka ili europska 
politička zaklada prekršila stavak 1.
Uzimajući u obzir mišljenje odbora, Tijelo 
u skladu s člankom 27. stavkom 2. 
odlučuje o tome hoće li predmetnoj 
europskoj političkoj stranci ili europskoj 
političkoj zakladi nametnuti financijske 
sankcije. Odluka Tijela mora biti propisno 
obrazložena, posebno u pogledu mišljenja 
odbora, te se mora objaviti bez odlaganja.

_________________ _________________
17 Uredba (EU) 2016/679 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o 
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 
osobnih podataka i o slobodnom kretanju 
takvih podataka te o stavljanju izvan snage 
Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti 
podataka) (SL L 119, 4.5. 2016., str. 1.).

17 Uredba (EU) 2016/679 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o 
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 
osobnih podataka i o slobodnom kretanju 
takvih podataka te o stavljanju izvan snage 
Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti 
podataka) (SL L 119, 4.5. 2016., str. 1.).

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a
Uredba (EU, Euratom)) br. 1141/2014
Članak 27. – stavak 2. – točka a – podtočka vii.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(vii) ako u skladu s člankom 10.a odbor 
izda mišljenje kojim se utvrđuje da je 
europska politička stranka ili europska 
politička zaklada namjerno utjecala ili 
pokušala utjecati na ishod izbora za 
Europski parlament iskorištavanjem 
kršenja primjenjivih pravila o zaštiti 
osobnih podataka.”;

vii. ako je europska politička stranka ili 
europska politička zaklada prekršila 
članak 10.a stavak 1.”;

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b
Uredba (EU, Euratom)) br. 1141/2014
Članak 27. – stavak 7.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Ako je odluka nadzornog tijela iz 
članka 10.a stavljena izvan snage ili ako je 
protiv nje uspješno primijenjen pravni 
lijek, Tijelo na zahtjev predmetne europske 
političke stranke ili europske političke 
zaklade preispituje svaku sankciju izrečenu 
u skladu sa stavkom 2. točkom (a) 
podtočkom vii.”.

7. Ako je odluka nacionalnog 
nadzornog tijela iz članka 10.a definitivno 
stavljena izvan snage ili ako je protiv nje 
uspješno i konačno primijenjen pravni 
lijek, Tijelo na zahtjev predmetne europske 
političke stranke ili europske političke 
zaklade preispituje svaku sankciju izrečenu 
u skladu sa stavkom 2. točkom (a) 
podtočkom vii.”.


