
 

Νέοι κανόνες για την αποτροπή κατάχρησης
προσωπικών δεδομένων στις ευρωεκλογές
 

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την επιβολή κυρώσεων στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα  που
παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων για να επηρεάσουν
το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
 
To 76% των διαδικτυακών χρηστών στην Ελλάδα ανησυχούν ότι τα προσωπικά τους
δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη στόχευσή τους κατά τη διάδοση πολιτικών
διαφημιστικών μηνυμάτων, υπονομεύοντας τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό
μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Η ΕΕ θέσπισε διάφορα μέτρα για την προστασία των
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/special/surveyKy/2198
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/prostasia-dedomenon


προσωπικών μας δεδομένων και εργάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φετινές
ευρωεκλογές θα είναι δίκαιες και θα προστατευθούν από την κακόβουλη χρήση
παραβιάσεων δεδομένων.
 
« Επικρατεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων,
ειδικά μετά το σκάνδαλο της υποκλοπής δεδομένων του Facebook και της Cambridge
Analytica. Ο κανονισμός αυτός συνιστά ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης των ανθρώπων απέναντι στην ΕΕ και στη δημοκρατική συμμετοχή στο
σύνολό της», δηλώνει ο συνεισηγητής Ράΐνερ Βίλαντ (ΕΛΚ, Γερμανία).
 
Εν όψει των ευρωεκλογών στις 26 - 26 Μαΐου, στις 12 Μαρτίου το Κοινοβούλιο ψήφισε
υπέρ των νέων κανόνων για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα και ιδρύματα που εκμεταλλεύονται παραβάσεις των κανόνων προστασίας των
δεδομένων για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
 
Ένα πολύ σαφές μήνυμα
 
«Δε νομίζω ότι κάποιο κόμμα ή ίδρυμα θα διακινδυνεύσει τη θέση του κάνοντας
κατάχρηση προσωπικών δεδομένων για δικό του συμφέρον. Είναι όμως δική μας ευθύνη
να ενισχύσουμε τις διαδικασίες υποβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων ώστε
να στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα στα ελάχιστα άτομα ή ομάδες ατόμων που θα
έμπαιναν στον πειρασμό να παραβιάσουν τους κανόνες», τονίζει η συνειγήτρια
Μερσέντες Μπρέσο (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Ιταλία)
 

Πώς λειτουργούν οι νέοι κανόνες:
 
Οι αρχές ελέγχου της προστασίας των εθνικών δεδοµένων αναλαμβάνουν την
παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα διοργανώνουν συμπληρωματικές εκστρατείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τους κορυφαίους υποψηφίους (Spitzenkandidat)
 
Εάν η εθνική εποπτική αρχή καταλήξει στη διαπίστωση παραβάσεως, ενημερώνει στην
Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Στη
συνέχεια η αρχή αυτή καθορίζει την επιβλητέα κύρωση.
 

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα
• Ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελείται από εθνικά κόμματα και άτομα
και εκπροσωπείται σε πολλά κράτη μέλη.

• Στις ευρωεκλογές συμμετέχουν τα εθνικά κόμματα αλλά αυτά συνήθως συνδέονται με
ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Μετά τις εκλογές, τα εθνικά κόμματα προσχωρούν στην
πολιτική ομάδα του ΕΚ που αποτελείται από κόμματα της ίδιας πολιτικής οικογένειας.

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/prostasia-dedomenon
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/2323/RAINER_WIELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/ola-osa-chreiazetai-na-gnorizete-gia-tis-euroekloges-tou-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190308IPR30923/personal-data-misuse-in-political-campaigns-new-rules-for-financial-sanctions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190308IPR30923/personal-data-misuse-in-political-campaigns-new-rules-for-financial-sanctions
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/28346/MERCEDES_BRESSO/home
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/elections-press-kit/6/korufaioi-upopsifioi-gia-tin-proedria-tis-europaikis-epitropis
http://www.appf.europa.eu/appf/en/authority/welcome.html


Επόμενα βήματα
 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τις νέες διατάξεις στις 19 Μαρτίου. Οι νέοι κανόνες
θα είναι δεσμευτικοί και θα τεθούν σε άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη την ημέρα της
δημοσίευσης του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
 

Ευρωπαϊκές εκλογές: η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process

Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου
Διαδικαστικός φάκελος
Έκθεση
Κανονισμός σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων και ιδρυμάτων

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

3 I 3

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/03/19/ep-elections-eu-adopts-new-rules-to-prevent-misuse-of-personal-data-by-european-political-parties/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0336(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0155+0+DOC+XML+V0//EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1551350441614&uri=CELEX%3A02014R1141-20180504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1551350441614&uri=CELEX%3A02014R1141-20180504

