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6.3.2019 A8-0435/8

Pozměňovací návrh 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
za skupinu ENF

Zpráva A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Za tímto účelem by měl být 
stanoven postup ověřování, na jehož 
základě musí úřad za určitých okolností 
požádat výbor nezávislých významných 
osobností, aby posoudil, zda evropská 
politická strana nebo evropská politická 
nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila 
ovlivnit výsledek voleb do Evropského 
parlamentu tím, že využívá porušení 
platných pravidel ochrany osobních 
údajů. Pokud výbor zjistí, že tomu tak je, 
měl by úřad uložit sankce v souladu 
s účinným, přiměřeným a odrazujícím 
systémem sankcí zřízeným nařízením (EU, 
Euratom) č. 1141/2014.

(4) Za tímto účelem by měl být 
stanoven postup ověřování, na jehož 
základě musí úřad za určitých okolností 
požádat výbor nezávislých významných 
osobností, aby posoudil, zda evropská 
politická strana nebo evropská politická 
nadace neporušila pravidla ochrany údajů 
v souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu. Pokud výbor zjistí, že tomu 
tak je, měl by úřad uložit sankce v souladu 
s účinným, přiměřeným a odrazujícím 
systémem sankcí zřízeným nařízením (EU, 
Euratom) č. 1141/2014.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/9

Pozměňovací návrh 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
za skupinu ENF

Zpráva A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Jelikož se nový postup zahajuje na 
základě rozhodnutí příslušného dozorového 
úřadu pro ochranu údajů, měla by mít 
dotčená evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace možnost 
požádat, aby byla sankce přezkoumána, 
pokud je rozhodnutí dozorového úřadu 
zrušeno nebo je-li opravný prostředek proti 
tomuto rozhodnutí úspěšný.

(6) Jelikož se nový postup zahajuje 
výhradně na základě rozhodnutí 
příslušného dozorového úřadu pro ochranu 
údajů podle čl. 58 odst. 2 písm. i) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, měla by mít dotčená evropská 
politická strana nebo evropská politická 
nadace možnost požádat, aby byla sankce 
přezkoumána, pokud je rozhodnutí 
dozorového úřadu zrušeno nebo je-li 
opravný prostředek proti tomuto 
rozhodnutí úspěšný. Každé odvolání 
podané dotčenou evropskou politickou 
stranou nebo evropskou politickou nadací 
má odkladný účinek.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Pozměňovací návrh 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
za skupinu ENF

Zpráva A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se zajistilo, že volby 
do Evropského parlamentu v roce 2019 
budou probíhat podle přísných 
demokratických pravidel a budou plně 
respektovány evropské hodnoty 
demokracie, právního státu a dodržování 
základních práv, je důležité, aby 
navrhovaný postup ověřování vstoupil 
v platnost včas a byl použitelný co 
nejdříve. K dosažení tohoto cíle je třeba, 
aby navrhované změny nařízení (EU, 
Euratom) č. 1141/2014 zavedené tímto 
nařízením vstoupily v platnost dnem 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

(7) Aby se zajistilo, že volby 
do Evropského parlamentu v roce 2019 
budou probíhat podle přísných 
demokratických pravidel a budou plně 
respektovány evropské hodnoty 
demokracie, právního státu a dodržování 
základních práv a pluralismu, jak je 
stanoveno v článku 12 Listiny základních 
práv Evropské unie, je důležité, aby 
navrhovaný postup ověřování vstoupil 
v platnost včas a byl použitelný co 
nejdříve. K dosažení tohoto cíle je třeba, 
aby navrhované změny nařízení (EU, 
Euratom) č. 1141/2014 zavedené tímto 
nařízením vstoupily v platnost dnem 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Pozměňovací návrh 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
za skupinu ENF

Zpráva A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014
Článek 10 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vezme-li úřad na vědomí rozhodnutí 
dozorového úřadu ve smyslu čl. 4 bodu 21 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/67917 , jímž se shledá, že 
fyzická nebo právnická osoba porušila 
platná pravidla ochrany osobních údajů, a 
pokud z uvedeného rozhodnutí vyplývá či 
existují-li jinak oprávněné důvody k 
domněnce, že protiprávní jednání souvisí 
s politickými činnostmi některé evropské 
politické strany nebo evropské politické 
nadace v souvislosti s volbami 
do Evropského parlamentu, úřad tuto 
záležitost postoupí výboru nezávislých 
významných osobností zřízenému článkem 
11. Výbor vydá stanovisko, zda dotčená 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace úmyslně ovlivnila nebo 
se pokusila ovlivnit výsledek voleb 
do Evropského parlamentu tím, že využívá 
porušení platných pravidel o ochraně 
osobních údajů. Úřad si stanovisko 
vyžádá bez zbytečného odkladu 
a nejpozději do jednoho měsíce po 
rozhodnutí dozorového úřadu. Výbor vydá 
stanovisko v krátké přiměřené lhůtě 
stanovené úřadem.

1. Evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace nesmí záměrně 
porušovat pravidla ochrany údajů 
v souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu.

 2. Pokud je úřad informován 
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o rozhodnutí podle čl. 58 odst. 2 písm. i) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 dozorového úřadu 
ve smyslu čl. 4 odst. 21 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o zjištění, že evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
porušila platná pravidla ochrany 
osobních údajů, úřad tuto záležitost 
postoupí výboru nezávislých významných 
osobností zřízenému článkem 11. Úřad 
může v případě potřeby spolupracovat 
s příslušným vnitrostátním dozorovým 
orgánem. 
3. Výbor vydá stanovisko, zda se dotčená 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace dopustila tohoto 
porušení v souvislosti s volbami 
do Evropského parlamentu. Úřad si 
stanovisko vyžádá bez zbytečného odkladu 
a nejpozději do jednoho měsíce poté, co 
byl informován o rozhodnutí dozorového 
úřadu. Výbor vydá stanovisko v krátké 
přiměřené lhůtě stanovené úřadem. Úřad 
a výbor respektují důvěrnost výměny 
informací v souladu se zásadou 
presumpce neviny.
 4. S ohledem na stanovisko výboru úřad 
rozhodne podle čl. 27 odst. 2 písm. a) 
bodu vii), zda dotyčné evropské politické 
straně nebo evropské politické nadaci 
uloží finanční sankce. Rozhodnutí úřadu 
musí být řádně odůvodněno, zejména 
pokud jde o stanovisko výboru, a musí být 
neprodleně zveřejněno. 

_________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 
věst. L 119, 4.5. 2016, s. 1).
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6.3.2019 A8-0435/12

Pozměňovací návrh 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
za skupinu ENF

Zpráva A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014
Čl. 11 odst. 3 – pododstavec 1 – druhá věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výbor na žádost úřadu vydává stanovisko, 
zda evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace úmyslně 
ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit 
výsledek voleb do Evropského parlamentu 
tím, že využívá porušení platných pravidel 
ochrany osobních údajů. V obou 
případech může výbor požádat úřad, 
oddělení Evropského parlamentu, dotčenou 
evropskou politickou stranu či evropskou 
politickou nadaci, jiné politické strany, 
politické nadace a další zúčastněné strany o 
jakýkoli příslušný dokument či doklad a 
může požádat o vyslechnutí jejich 
zástupců. V případě stanovisek, zda 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se 
pokusila ovlivnit výsledek voleb do 
Evropského parlamentu tím, že využívá 
porušení platných pravidel ochrany 
osobních údajů, spolupracují dozorové 
úřady uvedené v článku 10a s výborem v 
souladu s použitelným právem.

Výbor na žádost úřadu vydává stanovisko, 
zda se evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace dopustila 
porušení pravidel ochrany osobních údajů 
v souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu. Výbor může požádat úřad, 
oddělení Evropského parlamentu, dotčenou 
evropskou politickou stranu či evropskou 
politickou nadaci, jiné politické strany, 
politické nadace a další zúčastněné strany o 
jakýkoli příslušný dokument či doklad a 
může požádat o vyslechnutí jejich 
zástupců. V případě stanovisek, zda se 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace dopustila porušení 
pravidel ochrany osobních údajů v 
souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu, spolupracují dozorové úřady 
uvedené v článku 10a s výborem v souladu 
s použitelným právem. Veškerá sdělení 
respektují důvěrnost výměny informací, 
pokud jde o zásadu presumpce neviny.

Or. en



AM\1178964CS.docx PE635.380v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

6.3.2019 A8-0435/13

Pozměňovací návrh 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
za skupinu ENF

Zpráva A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014
Čl. 27 – odst. 2 – písm. a – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(vii) v případě, že výbor v souladu s 
článkem 10a vydá stanovisko, jímž shledá, 
že evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se 
pokusila ovlivnit výsledek voleb 
do Evropského parlamentu tím, že využívá 
porušení platných pravidel ochrany 
osobních údajů.

(vii) v případě, že je v souladu s 
postupem ověřování stanoveným v článku 
10a zjištěno, že evropská politická strana 
nebo evropská politická nadace se 
dopustila porušení pravidel ochrany 
osobních údajů v souvislosti s volbami do 
Evropského parlamentu.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Pozměňovací návrh 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
za skupinu ENF

Zpráva A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014
Čl. 27 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě, že je rozhodnutí 
dozorového úřadu podle článku 10a 
zrušeno nebo je-li opravný prostředek 
proti tomuto rozhodnutí úspěšný, úřad na 
žádost dotčené evropské politické strany 
nebo evropské politické nadace 
přezkoumá každou sankci uloženou podle 
odst. 2 písm. a) bodu vii).

7. V případě, že byly vyčerpány 
všechny vnitrostátní opravné prostředky 
proti rozhodnutí vnitrostátního orgánu 
dohledu podle článku 10a, použije úřad 
každou sankci uloženou podle odst. 2 
písm. a) bodu vii.“

Or. en


