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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker, at Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af EU's budget ikke 

indeholder nogen bemærkninger om Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse (EDPS); anerkender imidlertid, at Revisionsretten i 2016 ikke udvalgte 

nogen EDPS-transaktioner til revision som en del af en stikprøve af de administrative 

udgifter som helhed, der omfattede alle institutioner og organer, hvorfor lovligheden og 

den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for EDPS' transaktioner, 

ikke blev undersøgt af Revisionsretten; understreger imidlertid, at Revisionsretten i de 

sidste fire år har offentliggjort blanke erklæringer til EDPS; minder om, at 

gennemsigtighed er afgørende for, at dette EU-organ kan fungere på passende vis;  

2. påpeger, at den interne revisor (IAS) i dennes årlige interne revisionsberetning for 2016, 

som blev offentliggjort i slutningen af marts 2017, konstaterede, at fem vigtige 

anbefalinger vedrørende det interne kontrolsystem, som var blevet udarbejdet i tidligere 

år, endnu ikke var blevet behandlet; beklager, at nogle af disse anbefalinger vedrører 

informationssikkerhed og driftskontinuitetspolitikker; bemærker, at fraværet af en 

informationssikkerhedspolitik øger risikoen for, at oplysninger ikke beskyttes 

tilstrækkeligt, hvilket kan føre til lækage af oplysninger og skade institutionens 

omdømme; glæder sig over EDPS' vedtagelse af en informationssikkerhedspolitik den 

19. juni 2017, til trods for at den var over 14 måneder forsinket; opfordrer EDPS til – 

navnlig i betragtning af dets funktion og opgaver – at foregå med et godt eksempel og 

fremover at gennemføre anbefalinger uden unødig forsinkelse;  

3. bemærker med tilfredshed, at alle de centrale resultatindikatorer, der er opstillet i EDPS' 

strategi for 2015-2019, blev nået og nogle gange overgik deres respektive mål i 2016, 

hvilket viser, at gennemførelsen af strategien er på rette vej; 

4. fremhæver kvaliteten af de råd, som blev givet til Unionens politiske beslutningstagere i 

forbindelse med vedtagelsen af paraplyaftalen og databeskyttelsesskjoldet; anerkender 

EDPS' indsats for at forberede sig til at varetage sekretariatsfunktionen for det nye 

Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) som led i den generelle forordning om 

databeskyttelse (GDPR)1; bemærker med interesse EDPS' oprettelse af den rådgivende 

gruppe om etik2; 

5. fremhæver, at den generelle forordning om databeskyttelse og direktivet om 

databeskyttelse inden for politiet og retsvæsenet3 kan håndhæves fra maj 2018 og skal 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 

ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1). 
2  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses afgørelse af 3. december 2015 om oprettelse af en 

rådgivende gruppe om de etiske aspekter af databeskyttelse ("den rådgivende gruppe om etik") (EUT C 33/1 af 

28.1.2016, s. 1). 
3  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at 
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overholdes og gennemføres fuldt ud; anerkender EDPS' hensigt om at fastholde den 

generelle forordning om databeskyttelse som referencepunkt for sit arbejde; 

6. glæder sig over det igangværende arbejde i "Internet Privacy Engineering Network", 

som er en gruppe bestående af IT-eksperter fra alle sektorer, der tilvejebringer en 

platform for samarbejde og udveksling af oplysninger om tekniske metoder og 

værktøjer, der integrerer krav til databeskyttelse og privatlivets fred i nye teknologier, 

hvilket er afgørende i forbindelse med gennemførelsen af den generelle forordning om 

databeskyttelse; 

7. glæder sig over lanceringen i 2016 af EDPS' ansvarlighedsinitiativ, der er udformet med 

henblik på at sætte EU-institutionerne – i første omgang EDPS selv i dets egenskab af 

dataansvarlig – i stand til at gå foran med et godt eksempel og vise, hvordan 

databeskyttelsesreglerne overholdes;  

8. støtter EDPS' voksende bidrag til at finde løsninger, som fremmer innovation og sikrer 

overholdelse af reglerne om privatlivets fred og databeskyttelse, navnlig ved at øge 

gennemsigtighed, brugerkontrol og ansvarlighed i forbindelse med behandling af big 

data; opfordrer til, at der iværksættes effektive foranstaltninger til at maksimere 

fordelene ved nye teknologier, samtidig med at alle grundlæggende rettigheder 

respekteres fuldt ud; 

9. glæder sig over EDPS' målsætning om at gøre databeskyttelse så enkel og effektiv som 

muligt for alle involverede parter, således som det fremgår af strategien for dets mandat;  

10. bemærker med tilfredshed offentliggørelsen af retningslinjer om behandlingen af 

personlige oplysninger som led i en whistleblowerprocedure, hvori der fremsættes 

anbefalinger om, hvordan der kan oprettes sikre kanaler for personalet med henblik på 

at indberette svig, sikre fortroligheden af de modtagne oplysninger og beskytte 

identiteten af alle personer med forbindelse til sagen. 

                                                                                                                                                         
forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og 

om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 

119 af 4.5.2016, s. 89). 
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