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6.3.2019 A8-0435/8

Ændringsforslag 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der bør med dette for øje 
fastlægges en kontrolprocedure, hvorefter 
myndigheden under særlige 
omstændigheder skal anmode udvalget af 
uafhængige fremtrædende personer om at 
vurdere, hvorvidt et europæisk politisk 
parti eller en europæisk politisk fond 
bevidst har påvirket eller forsøgt at 
påvirke resultatet af valg til Europa-
Parlamentet ved at drage fordel af en 
overtrædelse af de gældende regler om 
beskyttelse af personoplysninger. Hvis 
udvalget finder, at dette er tilfældet, bør 
myndigheden pålægge sanktioner i 
overensstemmelse med det effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende 
sanktionssystem, der er indført ved 
forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

(4) Der bør med dette for øje 
fastlægges en kontrolprocedure, hvorefter 
myndigheden under særlige 
omstændigheder skal anmode udvalget af 
uafhængige fremtrædende personer om at 
vurdere, hvorvidt et europæisk politisk 
parti eller en europæisk politisk fond har 
overtrådt databeskyttelsesreglerne i 
forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet. Hvis udvalget finder, at dette 
er tilfældet, bør myndigheden pålægge 
sanktioner i overensstemmelse med det 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktionssystem, der er 
indført ved forordning (EU, Euratom) nr. 
1141/2014.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/9

Ændringsforslag 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Eftersom den nye procedure 
igangsættes af en afgørelse fra en 
kompetent tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse, bør det være muligt for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
at anmode om, at sanktionen efterprøves, 
hvis afgørelsen fra den kompetente 
tilsynsmyndighed ophæves, eller hvis en 
foranstaltning over for en sådan afgørelse 
er blevet taget til følge.

(6) Eftersom den nye procedure 
udelukkende igangsættes af en afgørelse 
fra en kompetent tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse i henhold til artikel 58, stk. 
2, litra i), i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/679 bør det 
være muligt for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond at 
anmode om, at sanktionen efterprøves, hvis 
afgørelsen fra den kompetente 
tilsynsmyndighed ophæves, eller hvis en 
foranstaltning over for en sådan afgørelse 
er blevet taget til følge. Enhver klage 
indgivet af det pågældende europæiske 
politiske parti eller den pågældende 
europæiske politiske fond bør have 
opsættende virkning.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Ændringsforslag 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at valget til Europa-
Parlamentet i 2019 finder sted i henhold til 
strenge demokratiske regler og med fuld 
respekt for de europæiske værdier som 
demokrati, retsstatsprincippet og respekten 
for de grundlæggende rettigheder, er det 
vigtigt, at den foreslåede kontrolprocedure 
træder i kraft rettidigt og kan anvendes 
snarest. For at opnå dette bør de foreslåede 
ændringer af forordning (EU, Euratom) nr. 
1141/2014, der indføres ved nærværende 
forordning, træde i kraft på dagen for 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

(7) For at sikre, at valget til Europa-
Parlamentet i 2019 finder sted i henhold til 
strenge demokratiske regler og med fuld 
respekt for de europæiske værdier som 
demokrati, retsstatsprincippet og respekten 
for de grundlæggende rettigheder og 
pluralisme som fastsat i artikel 12 i Den 
Europæiske Unions Charter om 
grundlæggende rettigheder, er det vigtigt, 
at den foreslåede kontrolprocedure træder i 
kraft rettidigt og kan anvendes snarest. For 
at opnå dette bør de foreslåede ændringer 
af forordning (EU, Euratom) nr. 
1141/2014, der indføres ved nærværende 
forordning, træde i kraft på dagen for 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Ændringsforslag 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 10a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis myndigheden bliver bekendt med en 
afgørelse truffet af en tilsynsmyndighed 
som omhandlet i artikel 4, nr. 21, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67917, hvori det 
konstateres, at en fysisk eller juridisk 
person har overtrådt gældende regler om 
beskyttelse af personoplysninger, og hvis 
det af afgørelsen følger, eller hvis der er 
andre rimelige grunde til at formode, at 
overtrædelsen er knyttet til et europæisk 
politisk partis eller en europæisk politisk 
fonds politiske aktiviteter i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet, 
indbringer myndigheden sagen for 
udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer, der er oprettet ved artikel 11. 
Udvalget afgiver udtalelse om, hvorvidt 
det pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske politiske 
fond bevidst har påvirket eller forsøgt at 
påvirke resultatet af valget til Europa-
Parlamentet ved at drage fordel af 
overtrædelsen. Myndigheden anmoder om 
udtalelsen uden unødig forsinkelse og 
senest én måned efter 
tilsynsmyndighedens afgørelse. Udvalget 
afgiver udtalelsen inden for en kort, 
rimelig frist, som fastsættes af 
myndigheden.

1. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond må ikke bevidst 
overtræde databeskyttelsesreglerne i 
forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet.
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 2. Hvis myndigheden oplyses om en 
afgørelse i henhold til artikel 58, stk. 2, 
litra i), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 truffet af en 
tilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 
4, nr. 21, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/679, hvori 
det konstateres, at et europæisk politisk 
parti eller en europæisk politisk fond har 
overtrådt gældende regler om beskyttelse 
af personoplysninger, indbringer 
myndigheden sagen for udvalget af 
uafhængige fremtrædende personer, der 
er oprettet ved artikel 11. Myndigheden 
kan om nødvendigt samarbejde med den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed. 
3. Udvalget afgiver udtalelse om, hvorvidt 
det pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske politiske 
fond har begået denne overtrædelse i 
forbindelse med valget til Europa-
Parlamentet. Myndigheden anmoder om 
udtalelsen uden unødig forsinkelse og 
senest én måned efter at være blevet 
informeret om tilsynsmyndighedens 
afgørelse. Udvalget afgiver udtalelsen 
inden for en kort, rimelig frist, som 
fastsættes af myndigheden. Myndigheden 
og udvalget respekterer den fortrolige 
karakter af udvekslingen af oplysninger i 
overensstemmelse med princippet om 
uskyldsformodning.
 4. Under hensyntagen til udvalgets 
udtalelse afgør myndigheden i 
overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, 
litra a), nr. vii), om det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond 
skal pålægges finansielle sanktioner. 
Myndighedens afgørelse skal være 
behørigt begrundet, navnlig med hensyn 
til udvalgets udtalelse, og den skal 
offentliggøres hurtigst muligt. 

_________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
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2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Ændringsforslag 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 11 – stk. 3 – første afsnit – andet punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På anmodning af myndigheden afgiver 
udvalget udtalelse om, hvorvidt et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond bevidst har påvirket eller 
forsøgt at påvirke resultatet af valg til 
Europa-Parlamentet ved at drage fordel 
af en overtrædelse af de gældende regler 
om beskyttelse af personoplysninger. I 
begge tilfælde kan udvalget anmode om 
eventuelle relevante dokumenter og 
bevismaterialer fra myndigheden, Europa-
Parlamentets tjenestegrene, det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond, 
andre politiske partier, politiske fonde eller 
andre interessenter, og det kan anmode om 
at høre deres repræsentanter. I tilfælde af 
udtalelser om, hvorvidt et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond bevidst har påvirket eller forsøgt at 
påvirke resultatet af valg til Europa-
Parlamentet ved at drage fordel af en 
overtrædelse af de gældende regler om 
beskyttelse af personoplysninger, 
samarbejder de tilsynsmyndigheder, der er 
omhandlet i artikel 10a, med udvalget i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning.

På anmodning af myndigheden afgiver 
udvalget udtalelse om, hvorvidt et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond har begået en overtrædelse af 
reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med valg 
til Europa-Parlamentet. Udvalget kan 
anmode om eventuelle relevante 
dokumenter og bevismaterialer fra 
myndigheden, Europa-Parlamentet, det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond, 
andre politiske partier, politiske fonde eller 
andre interessenter, og det kan anmode om 
at høre deres repræsentanter. I tilfælde af 
udtalelser om, hvorvidt et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond har begået en overtrædelse af 
reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med valg 
til Europa-Parlamentet, samarbejder de 
tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i 
artikel 10a, med udvalget i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Alle udvekslinger af 
oplysninger skal respektere 
fortrolighedskravet af hensyn til 
princippet om uskyldsformodning.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Ændringsforslag 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 27 – stk. 2 – litra a – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) når udvalget i medfør at artikel 10a 
afgiver en udtalelse, hvori der konstateres, 
at et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond bevidst har 
påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet 
af valg til Europa-Parlamentet ved at 
drage fordel af en overtrædelse af de 
gældende regler om beskyttelse af 
personoplysninger.

vii) når det i medfør af den i artikel 10a 
fastsatte kontrolprocedure er fastslået, at 
et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond har begået en 
overtrædelse af reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med valg 
til Europa-Parlamentet.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Ændringsforslag 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 27 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når en afgørelse truffet af den 
tilsynsmyndighed, der er omhandlet i 
artikel 10a, er blevet ophævet, eller hvis en 
foranstaltning over for en sådan afgørelse 
er taget til følge, efterprøver myndigheden 
enhver sanktion, der er pålagt i henhold til 
stk. 2, litra a), nr. vii), efter anmodning fra 
det pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske fond.

7. Når alle nationale retsmidler mod 
en afgørelse truffet af den nationale 
tilsynsmyndighed, der er omhandlet i 
artikel 10a, er blevet udtømt, anvender 
myndigheden enhver sanktion, der er 
pålagt i henhold til stk. 2, litra a), nr. vii)."

Or. en


