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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. is tevreden met de ontvangst van een schoon verslag van de Rekenkamer voor het vierde 

opeenvolgende jaar; merkt op dat vijf aanwervingsprocedures, vijf 

aanbestedingsprocedures en één financiële transactie zijn gecontroleerd en dat deze geen 

ernstige tekortkomingen vertoonden; merkt op dat ook geen tekortkomingen zijn 

vastgesteld in de interne controle van de instelling; 

2. is ermee ingenomen dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming het 

verzoek dat de kwijtingsautoriteit in 2014 heeft gedaan, heeft ingewilligd en een tabel 

heeft gepubliceerd van al zijn personeel, uitgesplitst naar graad, geslacht en nationaliteit; 

is tevreden dat deze tabel is opgenomen in het jaarlijks activiteitenverslag van 2015;  

3. herinnert eraan dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in 2015 een 

begroting is toegewezen van 8 760 417 EUR, een toename met 1,09 % ten opzichte van de 

begroting 2014; is bijgevolg tevreden met het hoge uitvoeringspercentage van de 

begroting (94,5 %) en van de betalingskredieten (86,5 %); merkt op dat de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming zich ertoe heeft verplicht de realisatie van de 

doelstelling van een personeelsvermindering met 5 % in de loop van 2016 te voltooien; 

4. herhaalt de oproep aan de Commissie om de agentschappen op het gebied van justitie en 

binnenlandse zaken (JBZ), zoals de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, 

vrij te stellen van de algemene personeelsinkrimping van 5%, aangezien in het huidige 

politieke klimaat van deze agentschappen wordt gevraagd dat zij steeds meer werk op zich 

nemen; 

5. merkt evenwel op dat in het verslag van de interne auditdienst is onthuld dat voor 3 van de 

14 doelstellingen inzake interne controle nog een aantal aanzienlijke inspanningen inzake 

tenuitvoerlegging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming vereist is; 

is tevreden met de toezegging van de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming om alle aanbevelingen uit te voeren; 

6. is tevreden met de ontwikkeling van een strategie van de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming voor 2015-2019 en van hieraan gekoppelde essentiële prestatie-

indicatoren om het gebruik van zijn middelen te controleren en indien nodig aan te passen; 

erkent dat de geselecteerde essentiële prestatie-indicatoren tonen dat de tenuitvoerlegging 

van deze strategie grotendeels op koers ligt; 

7. is met name tevreden met de door de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming gespeelde adviesrol met betrekking tot de ontwikkeling van de 

wetgeving in verband met het gegevensbeschermingspakket (de algemene verordening 

gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming), de hervorming van Europol, 

de PNR-richtlijn (Passenger Name Record), het privacyschild tussen de EU en de VS 

alsook zijn advies over het eerste hervormingspakket inzake het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel (Eurodac, EASO en de Dublinverordeningen), alsook met zijn 
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betrokkenheid bij de oprichting van het Europees Comité voor gegevensbescherming; 

8. stelt vast dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming op 16 december 

2015 een gedragscode voor de toezichthouders heeft goedgekeurd; betreurt evenwel dat 

deze code veeleer een verklaring van het agentschap over deze kwestie is en dat ze geen 

regels bevat inzake belangenconficten; vindt het jammer dat de cv's en 

belangenverklaringen van de leden en personeelsleden van de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming niet door het publiek kunnen worden geraadpleegd; verzoekt 

het agentschap een overzicht van de geïdentificeerde gevallen van belangenconflicten op 

te stellen en bij de kwijtingsautoriteit in te dienen; 

9. stelt vast dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming uitvoering heeft 

gegeven aan de aanbeveling die in het kwijtingsverslag van 2014 is geformuleerd en een 

overzicht van de toegekende contracten heeft gepubliceerd; herinnert eraan dat 

transparantie belangrijk is voor het vertrouwen van het publiek en beveelt de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming aan het verslag van de Rekenkamer te 

publiceren samen met zijn jaarverslag en zijn jaarlijks activiteitenverslag; 

10. verzoekt het agentschap zich te houden aan het bepaalde in artikel 16 van het 

personeelsstatuut en duidelijke, bindende regels voor "draaideuren" vast te leggen in 

overeenstemming met de door de Commissie gepubliceerde richtsnoeren; 

11. neemt kennis van de publicatie op 16 juni 2016 van het besluit van de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming tot vaststelling van regels voor 

klokkenluiders;  

12. moedigt de toenemende bijdrage aan van de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming aan oplossingen ter bevordering van innovatie en ter verbetering 

van de privacy en gegevensbescherming, met name door meer transparantie, 

gebruikerscontrole en aflegging van rekenschap met betrekking tot de verwerking van big 

data; merkt de opstelling op van diverse adviezen waarin wordt verzocht om acties om 

ervoor te zorgen dat nieuwe technologieën zo groot mogelijke voordelen opleveren zonder 

dat de grondrechten worden aangetast. 
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