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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. megállapítja, hogy az EU költségvetésének végrehajtásáról szóló számvevőszéki 

jelentés nem tartalmaz semmilyen észrevételt az európai adatvédelmi biztossal 

kapcsolatban; elismeri azonban, hogy az adatvédelmi biztos egyetlen tranzakcióját sem 

ellenőrizte a Számvevőszék 2016-ban az igazgatási kiadások egészére vonatkozó, az 

összes intézményre és szervre kiterjedő véletlenszerű mintavétel keretében, és hogy 

ezért az európai adatvédelmi biztosról szóló beszámoló alapjául szolgáló ügyletek 

jogszerűségét és szabályszerűségét sem vizsgálta a Számvevőszék; hangsúlyozza 

azonban, hogy a Számvevőszék hitelesítő véleményt adott ki az európai adatvédelmi 

biztosról az utóbbi négy évben; emlékeztet, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú ezen 

uniós testület megfelelő működéséhez;  

2. rámutat arra, hogy a 2016-ra vonatkozó, 2017. március végén közzétett belső 

ellenőrzési jelentésben a belső ellenőr 5 fontos ajánlást azonosított a belső 

kontrollrendszerek vonatkozásában, amelyeket a korábbi években határoztak meg és 

még mindig nem kerültek végrehajtásra; sajnálja, hogy ezen ajánlások némelyike az 

információbiztonsággal és az üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos; megjegyzi, hogy 

az információbiztonsági politika hiánya növeli az információ elégtelen védelmi 

szintjének kockázatát, ami az információk kiszivárgásához vezethet, és árthat az 

intézmény hírnevének; üdvözli, hogy az európai adatvédelmi biztos 2017. június 19-én 

a több mint 14 hónapos késés ellenére elfogadta az információbiztonsági politikát; 

felhívja az európai adatvédelmi biztost, hogy – különösen megbízatásának és 

feladatainak jellegére tekintettel – mutasson példát és a jövőben indokolatlan késedelem 

nélkül hajtsa végre az ajánlásokat;  

3. megelégedéssel nyugtázza, hogy 2016-ban az európai adatvédelmi biztos 2015–2019-es 

stratégiájában meghatározott valamennyi fő teljesítménymutató elérte és néha 

meghaladta a kitűzött célokat, ami azt mutatja, hogy a stratégia végrehajtása jó úton 

halad; 

4. kiemeli az adatvédelmi keretmegállapodás és az adatvédelmi pajzs elfogadásával 

kapcsolatban az uniós politikai döntéshozóknak 2017 során adott tanácsok minőségét; 

elismeri az adatvédelmi biztos azon erőfeszítéseit, hogy felkészüljön az új Európai 

Adatvédelmi Testület titkárságának biztosítására az általános adatvédelmi rendelet1 

részeként; érdeklődéssel veszi tudomásul, hogy az európai adatvédelmi biztos létrehozta 

az Etikai Tanácsadó Testületet2; 

5. kiemeli, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartani és végre kell hajtani a 2018. 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

(HL L 119., 2016.5.4., 1. o.) 
2  Az európai adatvédelmi biztos 2015. december 3-i határozata az adatvédelem etikai vonatkozásait 

vizsgáló külső tanácsadó testület (Etikai Tanácsadó Testület) létrehozásáról (HL C 33/1., 2016.1.28., 1. o.) 
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májusban érvényesíthetővé váló általános adatvédelmi rendeletet, illetve a rendőrségi és 

igazságügyi ágazaton belüli adatvédelemről szóló irányelvet1; tudomásul veszi az 

európai adatvédelmi biztos azon szándékát, hogy az általános adatvédelmi rendeletet 

munkájának referenciapontjának tekinti; 

6. üdvözli az internetes adatvédelmi tervezési hálózat (IPEN) által végzett jelenlegi 

munkát, amely csoport az összes ágazat IT-szakértőiből áll, és platformot biztosít az 

olyan tervezési módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos együttműködéshez és 

információcseréhez, amelyek beépítik az új technológiákba az adatvédelemre és a 

magánélet védelmére vonatkozó követelményeket, ami az általános adatvédelmi 

rendelet végrehajtásának alapvető eleme; 

7. üdvözli az európai adatvédelmi biztos elszámoltathatóságáról szóló, 2016-ban indított 

kezdeményezést, amelynek célja, hogy felvértezze az uniós intézményeket – az európai 

adatvédelmi biztossal kezdve, aki maga is kezel adatokat – arra, hogy példát 

mutassanak az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés, illetve a megfelelés 

igazolása terén;  

8. ösztönzi az európai adatvédelmi biztos növekvő hozzájárulását az innovációt 

előrelendítő, illetve a magánélet védelméről és az adatvédelemről szóló szabályoknak 

való megfelelést biztosító megoldásokhoz, különösen az átláthatóság, a felhasználói 

ellenőrzés és az elszámoltathatóság növelése révén az óriási méretű adathalmazok 

feldolgozása során; hatékony intézkedésekre szólít fel az új technológiák előnyeinek 

lehető legnagyobb mértékű kihasználása érdekében, az alapvető jogok teljes mértékű 

tiszteletben tartása mellett; 

9. üdvözli az európai adatvédelmi biztosnak a megbízatására vonatkozó stratégiában 

foglalt azon célját, hogy az adatvédelmet valamennyi érintett számára a lehető 

legegyszerűbbé és leghatékonyabbá tegye;  

10. elégedetten veszi tudomásul a visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárás részét 

képező, a személyes információk feldolgozására vonatkozó iránymutatások 

közzétételét, amelyek ajánlásokat fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy miként 

hozhatók létre biztonságos csatornák a személyzet számára a csalások bejelentésére, a 

kapott információk bizalmas jellegének biztosítására és az ügyben érintettek 

személyazonosságának védelmére. 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak 

az illetékes hatóságok által a büntetendő cselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás 

lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes 

személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.) 
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