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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την χωρίς επιφυλάξεις έκθεση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, για τέταρτο συνεχόμενο έτος· παρατηρεί ότι ελέγχθηκαν πέντε διαδικασίες 

πρόσληψης, πέντε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και μια ενιαία χρηματοπιστωτική 

συναλλαγή και ότι δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες· σημειώνει επίσης ότι δεν 

υπάρχουν στοιχεία για αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου του οργάνου· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 

συμμορφώθηκε με το αίτημα που διατύπωσε η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή το 2014 

και δημοσίευσε ολοκληρωμένο πίνακα του προσωπικού του, με αναφορά βαθμού, φύλου 

και εθνικότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο εν λόγω πίνακας συμπεριλήφθηκε 

στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2015·  

3. υπενθυμίζει ότι, το 2015, ο προϋπολογισμός του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των 

Δεδομένων ανήλθε σε 8 760 417 EUR και ότι υπήρξε συνεπώς αύξηση κατά 1,09% σε 

σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του 

για τα υψηλά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού (94,5%) και των πιστώσεων 

πληρωμών (86,5%)· σημειώνει τη δέσμευση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων για πλήρη επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5% εντός του 

2016· 

4. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εξαιρέσει τους οργανισμούς του 

τομέα ΔΕΥ, όπως είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, από τη γενική 

μείωση προσωπικού κατά 5%, δεδομένου ότι στις σημερινές πολιτικές συνθήκες 

καλούνται οι εν λόγω οργανισμοί να διεκπεραιώνουν έναν όγκο εργασίας που αυξάνεται 

διαρκώς· 

5. σημειώνει εντούτοις ότι, από την έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού 

Ελέγχου, προκύπτει ότι για 3 από τους 14 στόχους των προτύπων εσωτερικού ελέγχου 

απαιτούνται ακόμη σημαντικές προσπάθειες εκ μέρους του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας των Δεδομένων για να εφαρμοστούν· χαιρετίζει τη δέσμευση του Ευρωπαίου 

Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων να εφαρμόσει όλες τις συστάσεις· 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων 

έχει διαμορφώσει τόσο την στρατηγική για την περίοδο 2015-2019 όσο και τους συναφείς 

βασικούς δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση και την προσαρμογή, εφόσον 

απαιτείται, της χρήσης των πόρων του· αναγνωρίζει ότι από τους επιλεγέντες βασικούς 

δείκτες απόδοσης φαίνεται ότι η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής βρίσκεται εν γένει σε 

καλό δρόμο· 

7. εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για τον συμβουλευτικό ρόλο που διαδραμάτισε ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων κατά την εκπόνηση της νομοθεσίας στο 

πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων (γενικός κανονισμός για 

την προστασία των δεδομένων και οδηγία για την προστασία των δεδομένων), για τη 
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μεταρρύθμιση της Ευρωπόλ και την οδηγία για τις καταστάσεις με τα ονόματα των 

επιβατών (PNR), την Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής από ΕΕ-ΗΠΑ, για τη γνώμη 

του σχετικά με την πρώτη δέσμη μεταρρυθμίσεων για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα 

ασύλου (Eurodac, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το άσυλο και κανονισμοί του 

Δουβλίνου, καθώς και για την συμβολή του στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Προστασίας Δεδομένων· 

8. σημειώνει ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων ενέκρινε κώδικα 

δεοντολογίας για τους επόπτες στις 16 Δεκεμβρίου 2015· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του 

διότι ο εν λόγω κώδικας συνίσταται μάλλον σε δήλωση του Οργανισμού σχετικά με το εν 

λόγω ζήτημα και δεν περιλαμβάνει κανένα κανόνα για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης 

συμφερόντων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις 

συμφερόντων των μελών και του προσωπικού του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των 

Δεδομένων δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό· καλεί τον οργανισμό να εκπονήσει και να 

υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ιστορικό των υποθέσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων που έχουν διαπιστωθεί· 

9. σημειώνει ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων εφάρμοσε τη σύσταση 

που διατυπώθηκε στην έκθεση απαλλαγής για το 2014 και δημοσίευσε κατάλογο των 

συμβάσεων που έχουν ανατεθεί· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η διαφάνεια για την 

εμπιστοσύνη του κοινού και συνιστά στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων 

να δημοσιεύει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου μαζί με την ετήσια 

έκθεσή του και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων· 

10. προτρέπει τον οργανισμό να τηρεί τους κανόνες που καλύπτονται από το άρθρο 16 του 

κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και να θεσπίσει σαφείς, δεσμευτικούς κανόνες 

αναφορικά με τη μεταπήδηση προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή· 

11. επισημαίνει ότι, στις 16 Ιουνίου 2016, δημοσιεύτηκε η απόφαση του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας των Δεδομένων σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία 

δυσλειτουργιών· 

12. υποστηρίζει την αυξανόμενη συμβολή του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των 

Δεδομένων σε λύσεις που θα προωθούν την καινοτομία και θα ενισχύουν την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, ιδίως με την ενίσχυση της διαφάνειας, του 

ελέγχου χρηστών και της λογοδοσίας όσον αφορά την επεξεργασία μαζικών δεδομένων· 

σημειώνει την έκδοση διαφόρων γνωμοδοτήσεων στις οποίες ζητείται η ανάληψη 

δράσεων για τη μεγιστοποίηση των οφελών των νέων τεχνολογιών, χωρίς να τίθενται σε 

κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα. 
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