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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék a negyedik egymást követő évben minősítés nélküli 

véleményt adott ki; megjegyzi, hogy öt felvételi eljárás, öt közbeszerzési eljárás és egy 

pénzügyi tranzakció ellenőrzésére került sor, és hogy az ellenőrzés nem tárt fel súlyos 

hiányosságokat; megjegyzi, hogy az intézmény belső kontrolljának hiányosságai kapcsán 

sem születtek megjegyzések; 

2. üdvözli, hogy az európai adatvédelmi biztos teljesítette a mentesítésért felelős hatóság 

2014-es kérését, és közzétette az emberi erőforrásait bemutató táblázatot besorolási 

fokozat, nemek és állampolgárság szerinti lebontásban; kéri e táblázat belefoglalását a 

2015-ös éves tevékenységi jelentésbe;  

3. emlékeztet arra, hogy 2015-ben az európai adatvédelmi biztos hivatalának költségvetése 

8 760 417 euró volt, ami a 2014-es költségvetéshez képest 1,09%-os növekedést jelent; 

ezért üdvözli a költségvetés (94,5%) és a kifizetési előirányzatok (86,5%) magas 

végrehajtási arányát; tudomásul veszi az európai adatvédelmi biztos azon 

kötelezettségvállalását, hogy 2016 folyamán eléri az 5%-os létszámcsökkentési célt; 

4. megismétli a Bizottsághoz intézett azon felhívását, hogy a szabadságon, a biztonságon és 

a jog érvényesülésén alapuló térséggel foglalkozó ügynökségeket, így az európai 

adatvédelmi biztost is vonja ki az 5%-os általános létszámcsökkentés hatálya alól; 

5. megjegyzi azonban, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzési jelentése feltárta, hogy 

a belső ellenőrzési normákra vonatkozó 14 cél közül 3 esetében továbbra is jelentős 

végrehajtási erőfeszítésekre van szükség az európai adatvédelmi biztos részéről; üdvözli 

az európai adatvédelmi biztos azon kötelezettségvállalását, hogy minden ajánlást 

végrehajt; 

6. üdvözli az európai adatvédelmi biztos 2015–2019 közötti időszakra vonatkozó stratégiája 

és a kapcsolódó fő teljesítménymutatók kidolgozását, amelyek célja erőforrásai 

felhasználásának ellenőrzése és szükség esetén kiigazítása; elismeri, hogy a kiválasztott fő 

teljesítménymutatók azt jelzik, hogy e stratégia végrehajtása nagyrészt megfelelően zajlik; 

7. különösen üdvözli az európai adatvédelmi biztos által az adatvédelmi csomaggal 

kapcsolatos jogszabályok (az általános adatvédelmi rendelet és az adatvédelmi irányelv) 

kidolgozása, az Europol reformja, az utasnyilvántartási adatállományról szóló irányelv és 

az EU-USA adatvédelmi pajzs kidolgozása során játszott tanácsadói szerepet, valamint az 

adatvédelmi biztos által a közös európai menekültügyi rendszer első reformcsomagjával 

(Eurodac, EASO és dublini rendeletek) kapcsolatban kifejtett véleményt, továbbá az 

Európai Adatvédelmi Testület felállításában való részvételét; 

8. tudomásul veszi, hogy az európai adatvédelmi biztos 2015. december 16-án elfogadta az 

adatvédelmi biztosok magatartási kódexét; sajnálja azonban, hogy ez a kódex csupán az 

adatvédelmi biztos e kérdésben kiadott nyilatkozata, és nem rendelkezik szabályokról az 
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összeférhetetlenség elkerülésére; sajnálja, hogy az európai adatvédelmi biztos hivatala 

tagjainak és személyzetének önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata nem áll rendelkezésre 

nyilvános betekintésre; felhívja az adatvédelmi biztost, hogy készítse el és nyújtsa be a 

mentesítésért felelős hatósághoz a feltárt összeférhetetlenségi esetek dokumentációját; 

9. tudomásul veszi, hogy az európai adatvédelmi biztos teljesítette a 2014-es mentesítési 

jelentésében megfogalmazott ajánlást, és közzétette az odaítélt szerződések jegyzékét; 

emlékeztet az átláthatóság fontosságára a nyilvánosság bizalma szempontjából, és azt 

ajánlja az európai adatvédelmi biztosnak, hogy éves jelentésével és éves tevékenységi 

jelentésével együtt tegye közzé a számvevőszéki jelentést is; 

10. sürgeti az adatvédelmi biztost, hogy tegyen eleget a személyzeti szabályzat 16. cikkében 

szereplő szabályoknak, és a Bizottság által kiadott ajánlásokkal összhangban léptessen 

életbe egyértelmű és kötelező erejű szabályokat a „forgóajtó-jelenségre” vonatkozóan; 

11. nyugtázza, hogy az európai adatvédelmi biztos 2016. június 16-án közzétette a 

visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályokról szóló határozatát; 

12. ösztönzi az európai adatvédelmi biztos növekvő hozzájárulását az innovációt előrelendítő 

és a magánélet védelmét és az adatvédelmet erősítő megoldásokhoz, különösen az 

átláthatóság, a felhasználói ellenőrzés és az elszámoltathatóság növelése révén az óriási 

méretű adathalmazok feldolgozása során; tudomásul veszi, hogy több vélemény készült, 

amelyek kérik az új technológiák előnyeinek lehető legnagyobb mértékű kihasználását az 

alapvető jogok veszélyeztetése nélkül. 
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