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6.3.2019 A8-0435/8

Tarkistus 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tätä varten olisi luotava 
tarkastusmenettely, jonka yhteydessä 
vastuuviranomaisen on tietyissä 
olosuhteissa pyydettävä riippumattomista 
merkittävistä henkilöistä muodostuvaa 
komiteaa arvioimaan, onko Euroopan tason 
poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö tarkoituksellisesti 
vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa 
Euroopan parlamentin vaalien tulokseen 
hyödyntämällä henkilötietojen suojaan 
sovellettavien sääntöjen rikkomuksia. Jos 
komitea toteaa, että näin on tapahtunut, 
vastuuviranomaisen olisi määrättävä 
seuraamuksista, jotka ovat asetuksella (EU, 
Euratom) N:o 1141/2014 perustetun 
tehokkaan, oikeasuhteisen ja varoittavan 
seuraamusjärjestelmän mukaisia.

(4) Tätä varten olisi luotava 
tarkastusmenettely, jonka yhteydessä 
vastuuviranomaisen on tietyissä 
olosuhteissa pyydettävä riippumattomista 
merkittävistä henkilöistä muodostuvaa 
komiteaa arvioimaan, onko Euroopan tason 
poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö rikkonut 
tietosuojasääntöjä Euroopan parlamentin 
vaalien yhteydessä. Jos komitea toteaa, että 
näin on tapahtunut, vastuuviranomaisen 
olisi määrättävä seuraamuksista, jotka ovat 
asetuksella (EU, Euratom) N:o 1141/2014 
perustetun tehokkaan, oikeasuhteisen ja 
varoittavan seuraamusjärjestelmän 
mukaisia.
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6.3.2019 A8-0435/9

Tarkistus 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Uusi menettely käynnistyy 
toimivaltaisen 
tietosuojavalvontaviranomaisen 
päätöksestä, joten asianomaisen Euroopan 
tason poliittisen puolueen tai Euroopan 
tason poliittisen säätiön olisi voitava 
pyytää seuraamuksen uudelleentarkastelua, 
jos valvontaviranomaisen päätös kumotaan 
tai jos päätökseen on haettu muutosta 
onnistuneesti.

(6) Uusi menettely käynnistyy 
ainoastaan toimivaltaisen 
tietosuojavalvontaviranomaisen tekemästä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/679 58 artiklan 
2 kohdan i alakohdan mukaisesta 
päätöksestä, joten asianomaisen Euroopan 
tason poliittisen puolueen tai Euroopan 
tason poliittisen säätiön olisi voitava 
pyytää seuraamuksen uudelleentarkastelua, 
jos valvontaviranomaisen päätös kumotaan 
tai jos päätökseen on haettu muutosta 
onnistuneesti. Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai Euroopan tason poliittisen 
säätiön tekemällä valituksella olisi oltava 
lykkäävä vaikutus.
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6.3.2019 A8-0435/10

Tarkistus 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
parlamentin vaaleissa 2019 noudatetaan 
vahvoja demokraattisia sääntöjä ja 
kunnioitetaan täysimääräisesti 
demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja 
perusoikeuksia koskevia eurooppalaisia 
arvoja, on tärkeää, että ehdotettu 
tarkastusmenettely tulee ajoissa voimaan ja 
että se on sovellettavissa mahdollisimman 
nopeasti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tällä asetuksella asetukseen (EU, Euratom) 
N:o 1141/2014 ehdotettujen muutosten 
olisi tultava voimaan päivänä, jona tämä 
asetus julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

(7) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
parlamentin vaaleissa 2019 noudatetaan 
vahvoja demokraattisia sääntöjä ja 
kunnioitetaan täysimääräisesti 
demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, 
perusoikeuksia ja moniarvoisuutta 
koskevia Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 12 artiklassa 
vahvistettuja eurooppalaisia arvoja, on 
tärkeää, että ehdotettu tarkastusmenettely 
tulee ajoissa voimaan ja että se on 
sovellettavissa mahdollisimman nopeasti. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tällä 
asetuksella asetukseen (EU, Euratom) N:o 
1141/2014 ehdotettujen muutosten olisi 
tultava voimaan päivänä, jona tämä asetus 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en



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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6.3.2019 A8-0435/11

Tarkistus 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014
10 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos vastuuviranomainen saa tietää 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/67917 4 artiklan 21 
kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen 
päätöksestä, jonka mukaan luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö on rikkonut 
henkilötietojen suojaan sovellettavia 
sääntöjä ja jos kyseisen päätöksen 
perusteella tai muutoin on perusteltuja 
syitä uskoa, että rikkomus liittyy Euroopan 
tason poliittisen puolueen tai Euroopan 
tason poliittisen säätiön poliittisiin toimiin 
Euroopan parlamentin vaalien 
yhteydessä, vastuuviranomainen vie asian 
11 artiklalla perustetun riippumattomista 
merkittävistä henkilöistä muodostuvan 
komitean käsiteltäväksi. Komitea antaa 
lausunnon siitä, onko kyseinen Euroopan 
tason poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö tarkoituksellisesti 
vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa 
Euroopan parlamentin vaalien tulokseen 
käyttämällä kyseistä rikkomusta 
hyväkseen. Vastuuviranomainen pyytää 
lausuntoa viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
valvontaviranomainen on antanut 
päätöksensä. Komitea antaa lausuntonsa 
lyhyessä ja kohtuullisessa määräajassa, 
jonka valvontaviranomainen on asettanut.

1. Euroopan tason poliittinen puolue tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö ei saa 
tarkoituksellisesti rikkoa 
tietosuojasääntöjä Euroopan parlamentin 
vaalien yhteydessä.
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2. Jos vastuuviranomaiselle ilmoitetaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/67917 4 artiklan 21 
kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen 
tekemästä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 58 
artiklan 2 kohdan i alakohdan mukaisesta 
päätöksestä, jonka mukaan Euroopan tason 
poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö on rikkonut 
henkilötietojen suojaan sovellettavia 
sääntöjä, vastuuviranomainen vie asian 11 
artiklalla perustetun riippumattomista 
merkittävistä henkilöistä muodostuvan 
komitean käsiteltäväksi. 
Vastuuviranomainen voi tarvittaessa olla 
yhteydessä asianomaiseen kansalliseen 
valvontaviranomaiseen. 
3. Komitea antaa lausunnon siitä, onko 
kyseinen Euroopan tason poliittinen puolue 
tai Euroopan tason poliittinen säätiö 
rikkonut sääntöjä Euroopan parlamentin 
vaalien yhteydessä. Vastuuviranomainen 
pyytää lausuntoa viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua siitä, kun sille on 
ilmoitettu valvontaviranomaisen 
päätöksestä. Komitea antaa lausuntonsa 
lyhyessä ja kohtuullisessa määräajassa, 
jonka valvontaviranomainen on asettanut. 
Vastuuviranomaisen ja komitean on 
pidettävä yhteydenpitonsa 
luottamuksellisena syyttömyysolettaman 
periaatteen nojalla.
4. Otettuaan huomioon komitean 
lausunnon vastuuviranomaisen on 
päätettävä 27 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan vii alakohdan mukaisesti, 
määrätäänkö asianomaiselle Euroopan 
tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan 
tason poliittiselle säätiölle taloudellisia 
seuraamuksia. Vastuuviranomaisen 
päätös on perusteltava asianmukaisesti 
erityisesti komitean lausunnon osalta, ja 
se on julkistettava nopeasti. 

_________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).
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6.3.2019 A8-0435/12

Tarkistus 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komitea antaa vastuuviranomaisen 
pyynnöstä lausunnon siitä, onko Euroopan 
tason poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö tarkoituksellisesti 
vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa 
Euroopan parlamentin vaalien tulokseen 
hyödyntämällä henkilötietojen suojaan 
sovellettavien sääntöjen rikkomuksia. 
Molemmissa tapauksissa komitea voi 
pyytää vastuuviranomaiselta, Euroopan 
parlamentilta, asianomaiselta Euroopan 
tason poliittiselta puolueelta tai säätiöltä, 
muilta poliittisilta puolueilta, poliittisilta 
säätiöiltä tai muilta sidosryhmiltä mitä 
hyvänsä asiaankuuluvia asiakirjoja ja 
todisteita, ja se voi pyytää saada kuulla 
niiden edustajia. Silloin kun lausunnot 
koskevat sitä, onko Euroopan tason 
poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö tarkoituksellisesti 
vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa 
Euroopan parlamentin vaalien tulokseen 
hyödyntämällä henkilötietojen suojaan 
sovellettavien sääntöjen rikkomusta, 10 a 
artiklassa tarkoitetut valvontaviranomaiset 
tekevät yhteistyötä komitean kanssa 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Komitea antaa vastuuviranomaisen 
pyynnöstä lausunnon siitä, onko Euroopan 
tason poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö rikkonut henkilötietojen 
suojaa koskevia sääntöjä Euroopan 
parlamentin vaalien yhteydessä. Komitea 
voi pyytää vastuuviranomaiselta, Euroopan 
parlamentilta, asianomaiselta Euroopan 
tason poliittiselta puolueelta tai säätiöltä, 
muilta poliittisilta puolueilta, poliittisilta 
säätiöiltä tai muilta sidosryhmiltä mitä 
hyvänsä asiaankuuluvia asiakirjoja ja 
todisteita, ja se voi pyytää saada kuulla 
niiden edustajia. Silloin kun lausunnot 
koskevat sitä, onko Euroopan tason 
poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö on rikkonut 
henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä 
Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, 
10 a artiklassa tarkoitetut 
valvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä 
komitean kanssa sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti.” 
Vastuuviranomaisen ja komitean on 
pidettävä yhteydenpitonsa 
luottamuksellisena syyttömyysolettaman 
periaatteen nojalla.
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6.3.2019 A8-0435/13

Tarkistus 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014
27 artikla – 2 kohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) jos komitea antaa 10 a artiklassa 
tarkoitetun lausunnon, jossa todetaan, että 
Euroopan tason poliittinen puolue tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö on 
tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt 
vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien 
tulokseen hyödyntämällä henkilötietojen 
suojaan sovellettavien sääntöjen 
rikkomuksia.

”vii) jos 10 a artiklassa tarkoitetun 
tarkastusmenettelyn mukaisesti todetaan, 
että Euroopan tason poliittinen puolue tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö on 
rikkonut henkilötietojen suojaa koskevia 
sääntöjä Euroopan parlamentin vaalien 
yhteydessä.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Tarkistus 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014
27 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos 10 a artiklassa tarkoitettu 
valvontaviranomaisen päätös on kumottu 
tai jos päätökseen on haettu muutosta 
onnistuneesti, vastuuviranomainen 
tarkastelee uudelleen 2 kohdan a 
alakohdan vii alakohdan nojalla annettuja 
seuraamuksia asianomaisen Euroopan 
tason poliittisen puolueen tai Euroopan 
tason poliittisen säätiön pyynnöstä.

7. Jos 10 a artiklassa tarkoitettua 
kansallisen valvontaviranomaisen päätöstä 
vastaan on käytetty kaikki kansalliset 
oikeussuojakeinot, vastuuviranomaisen 
on sovellettava 2 kohdan a alakohdan vii 
alakohdan nojalla annettuja seuraamuksia.

Or. en


