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6.3.2019 A8-0435/8

Amandman 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
u ime Kluba zastupnika ENF-a

Izvješće A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) U tu svrhu potrebno je uspostaviti 
postupak provjere u okviru kojeg Tijelo, u 
određenim uvjetima, mora zatražiti od 
odbora neovisnih uglednih osoba procjenu 
o tome je li europska politička stranka ili 
europska politička zaklada namjerno 
utjecala ili pokušala utjecati na ishod 
izbora za Europski parlament 
iskorištavanjem kršenja primjenjivih 
pravila o zaštiti osobnih podataka. Ako 
odbor utvrdi da je to slučaj, Tijelo bi 
trebalo izreći sankcije u skladu s 
učinkovitim, proporcionalnim i 
odvraćajućim sustavom sankcioniranja 
utvrđenim Uredbom (EU, Euratom) 
br. 1141/2014.

(4) U tu svrhu potrebno je uspostaviti 
postupak provjere u okviru kojeg Tijelo, u 
određenim uvjetima, mora zatražiti od 
odbora neovisnih uglednih osoba procjenu 
o tome je li europska politička stranka ili 
europska politička zaklada prekršila 
pravila u pogledu zaštite podataka u 
kontekstu izbora za Europski parlament. 
Ako odbor utvrdi da je to slučaj, Tijelo bi 
trebalo izreći sankcije u skladu s 
učinkovitim, proporcionalnim i 
odvraćajućim sustavom sankcioniranja 
utvrđenim Uredbom (EU, Euratom) 
br. 1141/2014.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/9

Amandman 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
u ime Kluba zastupnika ENF-a

Izvješće A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Budući da se novi postupak pokreće 
odlukom nadležnog nadzornog tijela za 
zaštitu podataka, predmetnoj europskoj 
političkoj stranci ili europskoj političkoj 
zakladi potrebno je omogućiti da zatraži 
preispitivanje sankcije ako je odluka 
nadzornog tijela stavljena izvan snage ili 
ako je protiv nje uspješno primijenjen 
pravni lijek.

(6) Budući da se novi postupak pokreće 
tek odlukom nadležnog nadzornog tijela za 
zaštitu podataka u skladu s člankom 58. 
stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/679 
Europskog parlamenta i Vijeća, 
predmetnoj europskoj političkoj stranci ili 
europskoj političkoj zakladi potrebno je 
omogućiti da zatraži preispitivanje sankcije 
ako je odluka nadzornog tijela stavljena 
izvan snage ili ako je protiv nje uspješno 
primijenjen pravni lijek. Žalba koju 
podnese predmetna europska politička 
stranka ili europska politička zaklada ima 
suspenzivni učinak.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Amandman 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
u ime Kluba zastupnika ENF-a

Izvješće A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Kako bi se osiguralo da se izbori 
2019. za Europski parlament odvijaju u 
skladu sa strogim demokratskim pravilima 
i uz potpuno poštovanje europskih 
vrijednosti demokracije, vladavine prava i 
poštovanja temeljnih prava, važno je da 
predloženi postupak provjere pravodobno 
stupi na snagu i da je primjenjiv što je prije 
moguće. Kako bi se to postiglo, predložene 
izmjene Uredbe (EU, Euratom) 
br. 1141/2014 uvedene ovom Uredbom 
trebale bi stupiti na snagu na dan objave u 
Službenom listu Europske unije.

(7) Kako bi se osiguralo da se izbori 
2019. za Europski parlament odvijaju u 
skladu sa strogim demokratskim pravilima 
i uz potpuno poštovanje europskih 
vrijednosti demokracije, vladavine prava i 
poštovanja temeljnih prava i pluralizma 
kako je utvrđeno člankom 12. Povelje 
Europske unije o temeljnim pravima, 
važno je da predloženi postupak provjere 
pravodobno stupi na snagu i da je 
primjenjiv što je prije moguće. Kako bi se 
to postiglo, predložene izmjene Uredbe 
(EU, Euratom) br. 1141/2014 uvedene 
ovom Uredbom trebale bi stupiti na snagu 
na dan objave u Službenom listu Europske 
unije.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Amandman 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
u ime Kluba zastupnika ENF-a

Izvješće A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 10.a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako Tijelo sazna za odluku nadzornog 
tijela u smislu članka 4. točke 21. Uredbe 
(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i 
Vijeća17 kojom se utvrđuje da je fizička ili 
pravna osoba prekršila primjenjiva pravila 
o zaštiti osobnih podataka i ako iz te 
odluke proizlazi ili ako se može opravdano 
pretpostaviti da je kršenje povezano s 
političkim aktivnostima europske političke 
stranke ili europske političke zaklade u 
kontekstu izbora za Europski parlament, 
Tijelo upućuje predmet odboru neovisnih 
uglednih osoba osnovan člankom 11. 
Odbor daje mišljenje o tome je li 
predmetna europska politička stranka ili 
europska politička zaklada namjerno 
utjecala ili pokušala utjecati na ishod 
izbora za Europski parlament 
iskorištavanjem tog kršenja. Tijelo 
zahtijeva mišljenje bez nepotrebnog 
odgađanja i to najkasnije mjesec dana 
nakon donošenja odluke nadzornog tijela. 
Odbor svoje mišljenje daje u kratkom 
razumnom roku koji odredi nadležno tijelo.

1. Europska politička stranka ili europska 
politička zaklada ne krši pravila o zaštiti 
podataka u kontekstu izbora za Europski 
parlament namjerno.

 2. Ako Tijelo dobije obavijest o odluci 
nadzornog tijela u skladu s člankom 58. 
stavkom 2. točkom (i) Uredbe (EU) 
2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća 
u smislu članka 4. točke 21. Uredbe 
(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i 
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Vijeća kojom se utvrđuje da je europska 
politička stranka ili europska politička 
zaklada prekršila primjenjiva prava o 
zaštiti osobnih podataka, Tijelo upućuje 
predmet odboru neovisnih uglednih osoba 
osnovan člankom 11. Tijelo se po potrebi 
može povezati s predmetnim nacionalnim 
nadzornim tijelom. 
3. Odbor daje mišljenje o tome je li 
predmetna europska politička stranka ili 
europska politička zaklada počinila taj 
prekršaj u kontekstu izbora za Europski 
parlament. Tijelo zahtijeva mišljenje bez 
nepotrebne odgode, i to najkasnije mjesec 
dana nakon što je obavješteno o odluci 
nacionalnog nadzornog tijela. Odbor svoje 
mišljenje daje u kratkom razumnom roku 
koji odredi nadležno tijelo. Tijelo i Odbor 
poštuju povjerljivost razmjena u skladu s 
načelom pretpostavke nedužnosti.
 4. Uzimajući u obzir mišljenje odbora, 
Tijelo u skladu s člankom 27. stavkom 2. 
točkom (a) podtočkom vii. odlučuje o tome 
hoće li predmetnoj europskoj političkoj 
stranci ili europskoj političkoj zakladi 
nametnuti financijske sankcije. Odluka 
Tijela mora biti propisno obrazložena, 
posebno u pogledu mišljenja odbora, te se 
mora objaviti što je brže moguće. 

_________________
17 Uredba (EU) 2016/679 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o 
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 
osobnih podataka i o slobodnom kretanju 
takvih podataka te o stavljanju izvan snage 
Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti 
podataka) (SL L 119, 4.5. 2016., str. 1.).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Amandman 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
u ime Kluba zastupnika ENF-a

Izvješće A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 11. – stavak 3. – prvi podstavak – druga rečenica

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Kad Tijelo to zatraži, odbor daje mišljenje 
o tome je li europska politička stranka ili 
europska politička zaklada namjerno 
utjecala ili pokušala utjecati na ishod 
izbora za Europski parlament 
iskorištavanjem kršenja primjenjivih 
pravila o zaštiti osobnih podataka. U oba 
slučaja odbor može zatražiti bilo koji 
odgovarajući dokument ili dokaz od Tijela, 
Europskog parlamenta, predmetne 
europske političke stranke ili europske 
političke zaklade, drugih političkih 
stranaka, političkih zaklada ili ostalih 
dionika te može zatražiti saslušanje 
njihovih predstavnika. U slučaju mišljenjâ 
o tome je li europska politička stranka ili 
europska politička zaklada namjerno 
utjecala ili pokušala utjecati na ishod 
izbora za Europski parlament 
iskorištavanjem kršenja primjenjivih 
pravila o zaštiti osobnih podataka, 
nadzorna tijela iz članka 10.a surađuju s 
odborom u skladu s mjerodavnim pravom.

Kad Tijelo to zatraži, odbor daje mišljenje 
o tome je li europska politička stranka ili 
europska politička zaklada prekršila 
pravila o zaštiti osobnih podataka u 
kontekstu izbora za Europski parlament. 
Odbor može zatražiti bilo koji 
odgovarajući dokument ili dokaz od Tijela, 
Europskog parlamenta, predmetne 
europske političke stranke ili europske 
političke zaklade, drugih političkih 
stranaka, političkih zaklada ili ostalih 
dionika te može zatražiti saslušanje 
njihovih predstavnika. U slučaju mišljenjâ 
o tome je li europska politička stranka ili 
europska politička zaklada prekršila 
pravila o zaštiti osobnih podataka u 
kontekstu izbora za Europski parlament, 
nadzorna tijela iz članka 10.a surađuju s 
odborom u skladu s mjerodavnim pravom. 
Svom komunikacijom poštuje se 
povjerljivost razmjena u skladu s načelom 
pretpostavke nedužnosti.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Amandman 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
u ime Kluba zastupnika ENF-a

Izvješće A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − točka 6. − podtočka a
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 27. – stavak 2. – točka a – podtočka vii.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

vii. ako u skladu s člankom 10.a odbor 
izda mišljenje kojim se utvrđuje da je 
europska politička stranka ili europska 
politička zaklada namjerno utjecala ili 
pokušala utjecati na ishod izbora za 
Europski parlament iskorištavanjem 
kršenja primjenjivih pravila o zaštiti 
osobnih podataka.”;

vii. ako se u skladu s postupkom 
provjere iz članka 10.a utvrdi da je 
europska politička stranka ili europska 
politička zaklada prekršila pravila o zaštiti 
osobnih podataka u kontekstu izbora za 
Europski parlament.;

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Amandman 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
u ime Kluba zastupnika ENF-a

Izvješće A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 27. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Ako je odluka nadzornog tijela iz 
članka 10.a stavljena izvan snage ili ako 
je protiv nje uspješno primijenjen pravni 
lijek, Tijelo na zahtjev predmetne 
europske političke stranke ili europske 
političke zaklade preispituje svaku 
sankciju izrečenu u skladu sa stavkom 2. 
točkom (a) podtočkom vii.

7. Ako se iscrpe svi nacionalni pravni 
lijekovi u pogledu odluke nacionalnog 
nadzornog tijela iz članka 10.a, Tijelo 
primjenjuje svaku sankciju izrečenu u 
skladu sa stavkom 2. točkom (a) 
podtočkom vii.”

Or. en


