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6.3.2019 A8-0435/8

Ändringsförslag 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Därför bör det införas ett 
kontrollförfarande enligt vilket 
myndigheten i vissa situationer måste be 
kommittén bestående av oavhängiga 
framstående personer att bedöma huruvida 
ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse avsiktligt har 
påverkat eller försökt påverka resultaten 
av val till Europaparlamentet genom att 
utnyttja en överträdelse av de gällande 
reglerna om skydd av personuppgifter. 
Om kommittén konstaterar att detta har 
skett bör myndigheten utdöma sanktioner i 
enlighet med det system med effektiva, 
proportionella och avskräckande sanktioner 
som inrättats genom förordning (EU, 
Euratom) nr 1141/2014.

(4) Därför bör det införas ett 
kontrollförfarande enligt vilket 
myndigheten i vissa situationer måste be 
kommittén bestående av oavhängiga 
framstående personer att bedöma huruvida 
ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse har överträtt 
dataskyddsreglerna i samband med val till 
Europaparlamentet. Om kommittén 
konstaterar att detta har skett bör 
myndigheten utdöma sanktioner i enlighet 
med det system med effektiva, 
proportionella och avskräckande sanktioner 
som inrättats genom förordning (EU, 
Euratom) nr 1141/2014.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/9

Ändringsförslag 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Eftersom det nya förfarandet inleds 
till följd av ett beslut från en behörig 
datatillsynsmyndighet bör det vara möjligt 
för det berörda europeiska politiska partiet 
eller den berörda europeiska politiska 
stiftelsen att begära att sanktionen 
omprövas om tillsynsmyndighetens beslut 
upphävs eller om ett rättsmedel mot ett 
sådant beslut har varit framgångsrikt.

(6) Eftersom det nya förfarandet inleds 
endast till följd av ett beslut från en 
behörig datatillsynsmyndighet enligt 
artikel 58.2 i i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 bör det 
vara möjligt för det berörda europeiska 
politiska partiet eller den berörda 
europeiska politiska stiftelsen att begära att 
sanktionen omprövas om 
tillsynsmyndighetens beslut upphävs eller 
om ett rättsmedel mot ett sådant beslut har 
varit framgångsrikt. Ett eventuellt 
överklagande av det berörda europeiska 
politiska partiet eller den berörda 
europeiska politiska stiftelsen ska ha 
suspensiv verkan.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Ändringsförslag 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att valet till 
Europaparlamentet under 2019 äger rum 
enligt strikta demokratiska bestämmelser 
och att de europeiska värdena demokrati, 
rättstaten och respekt för grundläggande 
rättigheter beaktas är det viktigt att det 
kontrollförfarande som föreslås snabbt 
träder i kraft och att det börjar tillämpas så 
fort som möjligt. För att möjliggöra detta 
bör de ändringar av förordning (EU, 
Euratom) nr 1141/2014 som föreslås 
genom denna förordning träda i kraft den 
dag då förordningen offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning.

(7) För att säkerställa att valet till 
Europaparlamentet 2019 äger rum enligt 
strikta demokratiska bestämmelser och 
med fullständig respekt för de europeiska 
värdena demokrati, rättsstaten och respekt 
för grundläggande rättigheter och 
mångfald, i enlighet med artikel 12 i 
Europeiska unionens stadga för de 
grundläggande rättigheterna, är det 
viktigt att det kontrollförfarande som 
föreslås snabbt träder i kraft och att det 
börjar tillämpas så fort som möjligt. För att 
möjliggöra detta bör de ändringar av 
förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 
som föreslås genom denna förordning träda 
i kraft den dag då förordningen 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Ändringsförslag 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014
Artikel 10a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det kommer till myndighetens 
kännedom att en tillsynsmyndighet i den 
mening som avses i artikel 4.21 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67917 har fattat ett beslut där 
det konstateras att en fysisk eller juridisk 
person har överträtt gällande regler om 
skydd av personuppgifter och det av 
beslutet i fråga framgår, eller det finns 
andra rimliga skäl att anta, att 
överträdelsen är kopplad till den politiska 
verksamhet som bedrivs av ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse i samband med val till 
Europaparlamentet, ska myndigheten 
överlämna ärendet till den kommitté 
bestående av oavhängiga framstående 
personer som inrättas genom artikel 11. 
Kommittén ska avge ett yttrande om 
huruvida det berörda europeiska politiska 
partiet eller den berörda europeiska 
politiska stiftelsen avsiktligt har påverkat 
eller försökt påverka resultaten av val till 
Europaparlamentet genom att utnyttja 
denna överträdelse. Myndigheten ska 
begära yttrandet utan dröjsmål och senast 
en månad efter tillsynsmyndighetens 
beslut. Kommittén ska avge sitt yttrande 
inom en kort, rimlig frist som fastställs av 
myndigheten.

1. Ett europeiskt politiskt parti eller 
en europeisk politisk stiftelse får inte 
avsiktligt överträda dataskyddsreglerna i 
samband med val till Europaparlamentet.
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2. Om myndigheten underrättas om 
ett beslut enligt artikel 58.2 i i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 från en 
tillsynsmyndighet i den mening som avses 
i artikel 4.21 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 där det 
konstateras att ett europeiskt politiskt parti 
eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt gällande regler om skydd av 
personuppgifter, ska myndigheten 
hänskjuta ärendet till den kommitté 
bestående av oavhängiga framstående 
personer som inrättas genom artikel 11. 
Myndigheten får vid behov samarbeta 
med den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten.
3. Kommittén ska avge ett yttrande 
huruvida det berörda europeiska politiska 
partiet eller den berörda europeiska 
politiska stiftelsen har begått denna 
överträdelse i samband med valet till 
Europaparlamentet. Myndigheten ska 
begära yttrandet utan otillbörligt dröjsmål, 
dock senast en månad efter att ha 
underrättats om tillsynsmyndighetens 
beslut. Kommittén ska avge sitt yttrande 
inom en kort, rimlig frist som fastställs av 
myndigheten. Myndigheten och 
kommittén ska respektera sekretessen vid 
utbyten i enlighet med principen om 
oskuldspresumtion.
4. Med beaktande av kommitténs 
yttrande ska myndigheten besluta, i 
enlighet med artikel 27.2 a vii, huruvida 
man ska förelägga det berörda europeiska 
politiska partiet eller den berörda 
europeiska politiska stiftelsen ekonomiska 
sanktioner. Myndighetens beslut ska vara 
vederbörligen motiverat, i synnerhet med 
avseende på kommitténs yttrande, och ska 
offentliggöras skyndsamt. 

_________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
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avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Ändringsförslag 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014
Artikel 11 – punkt 3 – första stycket – andra meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”På begäran av myndigheten ska 
kommittén avge ett yttrande om huruvida 
ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse avsiktligt har 
påverkat eller försökt påverka resultaten 
av val till Europaparlamentet genom att 
utnyttja en överträdelse av de gällande 
reglerna om skydd av personuppgifter. I 
båda dessa fall får kommittén begära in 
alla relevanta handlingar och bevis från 
myndigheten, Europaparlamentet, det 
berörda europeiska politiska partiet eller 
den berörda europeiska politiska stiftelsen, 
andra politiska partier, politiska stiftelser 
eller andra aktörer, och kan begära att få 
höra deras företrädare. Om det har avgetts 
yttranden om huruvida ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse avsiktligt har påverkat eller 
försökt påverka resultaten av val till 
Europaparlamentet genom att utnyttja en 
överträdelse av de gällande reglerna om 
skydd av personuppgifter ska den 
tillsynsmyndighet som avses i artikel 10a 
samarbeta med kommittén i enlighet med 
tillämplig rätt.”

”På begäran av myndigheten ska 
kommittén avge ett yttrande huruvida ett 
europeiskt politiskt parti eller en europeisk 
politisk stiftelse har begått en överträdelse 
av reglerna om skydd av personuppgifter i 
samband med valet till 
Europaparlamentet. Kommittén får 
begära in alla relevanta handlingar och 
bevis från myndigheten, 
Europaparlamentet, det berörda europeiska 
politiska partiet eller den berörda 
europeiska politiska stiftelsen, andra 
politiska partier, politiska stiftelser eller 
andra aktörer, och kan begära att få höra 
deras företrädare. Om det har avgetts 
yttranden huruvida ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse har 
begått en överträdelse av reglerna om 
skydd av personuppgifter i samband med 
valet till Europaparlamentet ska den 
tillsynsmyndighet som avses i artikel 10a 
samarbeta med kommittén i enlighet med 
tillämplig rätt. All kommunikation ska ske 
med respekt för sekretessen vid utbyten 
med hänsyn till principen om 
oskuldspresumtion.”

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Ändringsförslag 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led a
Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014
Artikel 27 – punkt 2 – led a – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”vii) Om kommittén, i enlighet med 
artikel 10a, avger ett yttrande där det 
konstateras att ett europeiskt politiskt parti 
eller en europeisk politisk stiftelse 
avsiktligt har påverkat eller försökt 
påverka resultaten av val till 
Europaparlamentet genom att utnyttja en 
överträdelse av de gällande reglerna om 
skydd av personuppgifter.”

”vii) Om det, i enlighet med 
kontrollförfarandet i artikel 10a, fastställs 
att ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse har begått en 
överträdelse av reglerna om skydd av 
personuppgifter i samband med valet till 
Europaparlamentet.”

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Ändringsförslag 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led b
Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014
Artikel 27 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Om ett sådant beslut av 
tillsynsmyndigheten som avses i artikel 
10a har upphävts eller om ett rättsmedel 
mot ett sådant beslut har varit 
framgångsrikt ska myndigheten ompröva 
de eventuella sanktioner som har utdömts i 
enlighet med punkt 2 a vii på begäran av 
det berörda europeiska politiska partiet 
eller den berörda europeiska politiska 
stiftelsen.”

”7. Om alla nationella rättsmedel mot 
ett beslut av den nationella 
tillsynsmyndighet som avses i artikel 10a 
har uttömts ska myndigheten tillämpa 
eventuella sanktioner som har utdömts i 
enlighet med punkt 2 a vii.”

Or. en


