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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Wanneer de Autoriteit de 
Europese politieke partij of stichting op 
grond van de verificatieprocedure een 
sanctie oplegt, moet zij naar behoren 
rekening houden met het "ne bis in 
idem"-beginsel, om te voorkomen dat 
dezelfde inbreuk tweemaal wordt bestraft, 
op nationaal niveau naar aanleiding van 
het besluit van de toezichthoudende 
autoriteit, en op Europees niveau naar 
aanleiding van de verificatieprocedure.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien de nieuwe procedure (6) Aangezien de nieuwe procedure 
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wordt ingeleid door een besluit van een 
bevoegde toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming, moet het voor de 
betrokken Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting mogelijk zijn 
te verzoeken dat de sanctie opnieuw wordt 
bekeken indien het besluit van de 
toezichthoudende autoriteit wordt 
ingetrokken of tegen dat besluit met succes 
beroep is ingesteld.

wordt ingeleid door een besluit van een 
bevoegde toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming, moet het voor de 
betrokken Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting mogelijk zijn 
te worden gehoord voordat dat besluit 
wordt genomen, en te verzoeken dat de 
sanctie opnieuw wordt bekeken indien het 
besluit van de toezichthoudende autoriteit 
wordt ingetrokken of tegen dat besluit met 
succes beroep is ingesteld.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 10 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien ter kennis van de Autoriteit komt 
dat een toezichthoudende autoriteit in de 
zin van artikel 4, punt 21, van Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad17 een besluit heeft genomen 
waarbij wordt vastgesteld dat een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon de 
toepasselijke regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens heeft 
overtreden, en indien uit dat besluit blijkt 
dat de inbreuk verband houdt met 
politieke activiteiten van een Europese 
politieke partij of een Europese politieke 
stichting in de context van verkiezingen 
voor het Europees Parlement, of indien er 
andere gegronde redenen zijn om zulks te 
vermoeden, legt de Autoriteit deze 
aangelegenheid voor aan het bij artikel 11 
opgerichte comité van onafhankelijke 
vooraanstaande personen. Het comité 
brengt advies uit over de vraag of de 
betrokken Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting, door gebruik 
te maken van deze inbreuk, de uitslag van 
de verkiezingen voor het Europees 
Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft 
trachten te beïnvloeden. De Autoriteit 
verzoekt om het advies zonder onnodige 

1. Een Europese politieke partij of een 
Europese politieke stichting mag de 
uitslag van verkiezingen voor het 
Europees Parlement niet beïnvloeden of 
trachten te beïnvloeden door gebruik te 
maken van een inbreuk door een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon op 
de toepasselijke regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. Dit 
lid is slechts van toepassing als een 
toezichthoudende autoriteit van een 
lidstaat, in de zin van artikel 4, punt 21, 
van Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad17, bij 
uitvoerbare beslissing heeft vastgesteld 
dat een inbreuk op de toepasselijke regels 
inzake gegevensbescherming heeft 
plaatsgevonden.
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vertraging, maar uiterlijk één maand na 
het besluit van de toezichthoudende 
autoriteit. Het comité brengt zijn advies 
uit binnen een door de Autoriteit 
vastgestelde korte, redelijke termijn.

2. Indien de Autoriteit gedrag vaststelt 
dat onder lid 1 valt, en in kennis wordt 
gesteld van de in lid 1 bedoelde 
uitvoerbare beslissing van de 
toezichthoudende autoriteit, legt zij deze 
aangelegenheid zonder onnodige 
vertraging, maar uiterlijk drie maanden 
na die kennisgeving voor aan het bij 
artikel 11 opgerichte comité van 
onafhankelijke vooraanstaande personen. 
Het comité brengt binnen een door de 
Autoriteit vastgestelde korte, redelijke 
termijn een advies uit over de vraag of de 
betreffende Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting lid 1 heeft 
geschonden.
Rekening houdend met het advies van het 
comité besluit de Autoriteit 
overeenkomstig artikel 27, lid 2, onder a), 
of ze de betreffende Europese politieke 
partij of Europese politieke stichting 
financiële sancties oplegt. Het besluit van 
de Autoriteit wordt met redenen omkleed, 
met name wat het advies van het comité 
betreft, en wordt snel bekendgemaakt.

_________________ _________________
17 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

17 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014
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Artikel 27 – lid 2 – letter a – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) indien het comité in een 
overeenkomstig artikel 10 bis uitgebracht 
advies vaststelt dat een Europese politieke 
partij of een Europese politieke stichting de 
uitslag van verkiezingen voor het 
Europees Parlement bewust heeft 
beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden 
door gebruik te maken van een inbreuk op 
de toepasselijke regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens;

vii) indien een Europese politieke partij 
of een Europese politieke stichting 
artikel 10 bis, lid 1, heeft geschonden;

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 27 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien een besluit van de 
toezichthoudende autoriteit als bedoeld in 
artikel 10 bis is ingetrokken of indien met 
succes beroep is ingesteld tegen een 
dergelijk besluit, herziet de Autoriteit op 
verzoek van de betrokken Europese 
politieke partij of de Europese politieke 
stichting de krachtens lid 2, onder a), vii), 
opgelegde sanctie.

7. Indien een besluit van de nationale 
toezichthoudende autoriteit als bedoeld in 
artikel 10 bis definitief is ingetrokken of 
indien met succes beroep is ingesteld tegen 
een dergelijk besluit en de uitspraak in dit 
beroep definitief is, herziet de Autoriteit op 
verzoek van de betrokken Europese 
politieke partij of de Europese politieke 
stichting de krachtens lid 2, onder a), vii), 
opgelegde sanctie.


