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Parlament chce chronić debatę demokratyczną w eurowyborach dzięki
wprowadzeniu kar finansowych dla unijnych partii i fundacji, które
nadużywają danych w kampaniach politycznych.
Ponad dwie trzecie (67 %) użytkowników internetu w UE jest
zaniepokojonych faktem, że dane osobowe dostępne w sieci są
wykorzystywane
do
formułowania
prezentowanych
im
komunikatów
politycznych,
co
osłabia
wolną
i
uczciwą
konkurencję
między
wszystkimi partiami politycznymi. UE wprowadziła szereg przepisów w
celu ochrony prywatności naszych danych i dąży do tego, by niewłaściwe
wykorzystanie danych osobowych wyborców europejskich nie wpłynęło na
wyniki eurowyborów.
„Szczególnie po skandalu wokół Facebooka i Cambridge Analytica
dotyczącego
ochrony
danych
obywatele
są
bardziej
świadomi
wykorzystywania danych osobowych. Rozporządzenie to stanowi ważny krok
na drodze ku przywróceniu zaufania obywateli do UE i ogólnie do
demokratycznego
uczestnictwa”,
wyjaśnił
współsprawozdawca
Rainer
Wieland (PPE, DE).
13 marca, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniach 23–26
maja
2019
r.,
Parlament
zatwierdził
nowe
przepisy
dotyczące
powstrzymywania i karania europejskich partii politycznych, których
członkowie rozmyślnie naruszają ochronę danych w celu wywarcia wpływu
na wynik wyborów.
Bardzo wyraźny sygnał
„Nie sądzę, by którakolwiek partia czy fundacja zaryzykowała
niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych obywateli europejskich dla
własnego zysku. Jednak naszym obowiązkiem jest wzmocnienie procedur
dotyczących naruszeń i sankcji, aby wysłać bardzo jasny sygnał do tych
nielicznych osób lub ugrupowań, które mogłyby odczuwać pokusę złamania
zasad gry”, powiedziała współsprawozdawczyni Mercedes Bresso (S&D,
IT).
Europejskie partie polityczne
W skład partii politycznych na szczeblu europejskim wchodzą partie
krajowe i obywatele. W wyborach europejskich startują partie krajowe,
jednak często są one powiązane z europejskimi partiami politycznymi Po
wyborach przyłączają się do działających w Parlamencie Europejskim
grup politycznych zrzeszających partie o podobnych poglądach, z tej
samej rodziny politycznej.
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Jak będą funkcjonować nowe przepisy:
– krajowe organy nadzorcze ds. ochrony danych odpowiadają za
monitorowanie wyborów na szczeblu krajowym;
– europejskie partie polityczne organizują dodatkowe kampanie na
poziomie europejskim, w tym dla czołowego kandydata (Spitzenkandidat);
– jeżeli krajowy organ nadzorczy uzna, że doszło do naruszenia,
informuje o tym Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i
Europejskich Fundacji Politycznych, który następnie podejmuje decyzję
w sprawie nałożenia kary.
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