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6.3.2019 A8-0435/8

Τροπολογία 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να θεσπιστεί διαδικασία ελέγχου στο 
πλαίσιο της οποίας η Αρχή οφείλει, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να ζητεί από την 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων να εξετάζει κατά πόσον 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει 
εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
εκμεταλλευόμενο παράβαση των 
εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν 
η επιτροπή κρίνει ότι αυτό ισχύει, η Αρχή 
θα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα 
με το αποτελεσματικό, αναλογικό και 
αποτρεπτικό σύστημα επιβολής κυρώσεων 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.

(4) Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να θεσπιστεί διαδικασία ελέγχου στο 
πλαίσιο της οποίας η Αρχή οφείλει, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να ζητεί από την 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων να εξετάζει κατά πόσον 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει 
παραβιάσει κανόνες προστασίας 
προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Όταν η επιτροπή κρίνει ότι αυτό ισχύει, η 
Αρχή θα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις 
σύμφωνα με το αποτελεσματικό, 
αναλογικό και αποτρεπτικό σύστημα 
επιβολής κυρώσεων που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1141/2014.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/9

Τροπολογία 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Δεδομένου ότι η νέα διαδικασία 
ενεργοποιείται με απόφαση αρμόδιας 
εποπτικής αρχής προστασίας των 
δεδομένων, το ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα θα πρέπει να μπορεί να ζητεί την 
επανεξέταση της κύρωσης σε περίπτωση 
κατάργησης της απόφασης της εποπτικής 
αρχής ή τελεσφόρησης της προσφυγής 
κατά της εν λόγω απόφασης.

(6) Δεδομένου ότι η νέα διαδικασία 
ενεργοποιείται μόνον με απόφαση 
αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας των 
δεδομένων δυνάμει του άρθρου 58 
παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το 
ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα θα πρέπει να 
μπορεί να ζητεί την επανεξέταση της 
κύρωσης σε περίπτωση κατάργησης της 
απόφασης της εποπτικής αρχής ή 
τελεσφόρησης της προσφυγής κατά της εν 
λόγω απόφασης. Οιαδήποτε άσκηση 
προσφυγής από το ενδιαφερόμενο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Τροπολογία 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
οι εκλογές του 2019 για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα διεξαχθούν με ισχυρούς 
δημοκρατικούς κανόνες και με πλήρη 
σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
είναι σημαντικό η προτεινόμενη 
διαδικασία ελέγχου να τεθεί σε ισχύ 
εγκαίρως και να εφαρμοστεί το 
συντομότερο δυνατόν. Για να επιτευχθεί 
αυτό, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1141/2014, οι οποίες θεσπίζονται με 
τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
αρχίσουν να ισχύουν την ημερομηνία της 
δημοσίευσής τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
οι εκλογές του 2019 για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα διεξαχθούν με ισχυρούς 
δημοκρατικούς κανόνες και με πλήρη 
σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και του πλουραλισμού,  όπως ορίζεται 
στο άρθρο 12 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είναι σημαντικό η προτεινόμενη 
διαδικασία ελέγχου να τεθεί σε ισχύ 
εγκαίρως και να εφαρμοστεί το 
συντομότερο δυνατόν. Για να επιτευχθεί 
αυτό, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1141/2014, οι οποίες θεσπίζονται με 
τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
αρχίσουν να ισχύουν την ημερομηνία της 
δημοσίευσής τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Τροπολογία 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014
Article 10a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Αρχή λάβει γνώση απόφασης 
εποπτικής αρχής, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου17, με την οποία 
διαπιστώνεται ότι ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο παραβίασε εφαρμοστέους 
κανόνες σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
εάν προκύπτει από την εν λόγω απόφαση, 
ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες, ότι η 
παράβαση συνδέεται με πολιτικές 
δραστηριότητες ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος στο πλαίσιο των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αρχή 
παραπέμπει το ζήτημα αυτό στην επιτροπή 
ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων που έχει συσταθεί βάσει 
του άρθρου 11. Η επιτροπή γνωμοδοτεί 
σχετικά με το κατά πόσον το 
ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει 
επηρεάσει εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει 
να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
εκμεταλλευόμενο την εν λόγω παράβαση. 
Η Αρχή ζητεί τη γνωμοδότηση χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το 
αργότερο εντός 1 μηνός από την απόφαση 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν 
παραβιάζει εσκεμμένα τους κανόνες 
προστασίας προσωπικών δεδομένων στο 
πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.



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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

της εποπτικής αρχής. Η επιτροπή υποβάλει 
τη γνωμοδότησή της εντός σύντομης και 
εύλογης προθεσμίας την οποία ορίζει η 
Αρχή.

 2. Εάν η Αρχή λάβει γνώση απόφασης 
εποπτικής αρχής, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, με την οποία 
διαπιστώνεται ότι ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
παραβίασε εφαρμοστέους κανόνες 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή 
παραπέμπει το ζήτημα αυτό στην επιτροπή 
ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων που έχει συσταθεί βάσει 
του άρθρου 11. Η Αρχή μπορεί, εάν 
χρειαστεί, να έρθει σε επαφή με την 
ενδιαφερόμενη εθνική εποπτική αρχή. 
3. Η επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το 
κατά πόσον το ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα έχει διαπράξει την παράβαση 
αυτή στο πλαίσιο των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Η Αρχή ζητεί τη 
γνωμοδότηση χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και το αργότερο εντός 1 
μηνός αφότου ενημερωθεί για την 
απόφαση της εποπτικής αρχής. Η επιτροπή 
υποβάλει τη γνωμοδότησή της εντός 
σύντομης και εύλογης προθεσμίας την 
οποία ορίζει η Αρχή. H Αρχή και η 
επιτροπή σέβονται την εμπιστευτικότητα 
της ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα 
με την αρχή του τεκμηρίου της 
αθωότητας.
 4. Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
επιτροπής, η Αρχή αποφασίζει, σύμφωνα 
με το άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σημείο vii), κατά πόσον πρέπει να 
επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις στο 
ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. Η 
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απόφαση της Αρχής είναι δεόντως 
αιτιολογημένη και δη σε ό,τι αφορά τη 
γνωμοδότηση της επιτροπής και 
δημοσιεύεται χωρίς καμία χρονοτριβή. 

_________________
17 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5. 
2016, p. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Τροπολογία 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014
Άρθρο 11 παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο – δεύτερη περίοδος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν καλείται από την Αρχή, η επιτροπή 
γνωμοδοτεί σχετικά με το κατά πόσον ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει 
εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
εκμεταλλευόμενο παράβαση των 
εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις, η επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει κάθε σχετικό έγγραφο 
και αποδεικτικό στοιχείο από την Αρχή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, άλλα 
πολιτικά κόμματα, άλλα πολιτικά ιδρύματα 
ή άλλους συμφεροντούχους και μπορεί να 
ζητήσει να ακούσει τους εκπροσώπους 
τους. Σε περιπτώσεις γνωμοδοτήσεων 
σχετικά με το κατά πόσον ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει 
εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
εκμεταλλευόμενο παράβαση των 
εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι 
εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο 

Όταν καλείται από την Αρχή, η επιτροπή 
γνωμοδοτεί σχετικά με το κατά πόσον ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει διαπράξει 
παράβαση των κανόνων προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
κάθε σχετικό έγγραφο και αποδεικτικό 
στοιχείο από την Αρχή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το ενδιαφερόμενο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα, άλλα πολιτικά κόμματα, 
άλλα πολιτικά ιδρύματα ή άλλους 
συμφεροντούχους και μπορεί να ζητήσει 
να ακούσει τους εκπροσώπους τους. Στις 
περιπτώσεις γνωμοδοτήσεων σχετικά με το 
κατά πόσον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
έχει διαπράξει παράβαση των κανόνων 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εποπτικές 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 10α 
συνεργάζονται με την επιτροπή σύμφωνα 
με το εφαρμοστέο δίκαιο. Όλες οι 
ανακοινώσεις σέβονται την 
εμπιστευτικότητα της ανταλλαγής 
πληροφοριών όσον αφορά την αρχή του 
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άρθρο 10α συνεργάζονται με την επιτροπή 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

τεκμηρίου αθωότητας.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Τροπολογία 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Πρόταση κανονισμού
Article 1 – paragraph 1 – point 6 – point a
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) σε περίπτωση που, σύμφωνα με το 
άρθρο 10α, η επιτροπή εκδώσει 
γνωμοδότηση με την οποία 
διαπιστώνεται ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
έχει εσκεμμένα επηρεάσει ή επιχειρήσει 
να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
εκμεταλλευόμενο παράβαση των 
εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.·

vii) σε περίπτωση που, σύμφωνα με τη 
διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται στο 
άρθρο 10α, αποδεικνύεται ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει διαπράξει 
παράβαση των κανόνων προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.·

Or. en



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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.3.2019 A8-0435/14

Τροπολογία 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014
Άρθρο 27 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Σε περίπτωση κατάργησης μιας 
απόφασης της εποπτικής αρχής ή σε 
περίπτωση τελεσφόρησης της προσφυγής 
κατά της εν λόγω απόφασης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10α, η Αρχή 
επανεξετάζει κάθε κύρωση που έχει 
επιβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 
στοιχείο α) σημείο vii) κατόπιν αιτήματος 
του ενδιαφερόμενου ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος.

7. Σε περίπτωση που έχουν 
εξαντληθεί όλα τα εθνικά μέσα έννομης 
προστασίας κατά της απόφασης της 
εθνικής εποπτικής αρχής, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 10α, η Αρχή εφαρμόζει κάθε 
κύρωση που έχει επιβληθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο vii).»
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