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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka Revīzijas palātas gada pārskatā par ES budžeta izpildi nav iekļauti nekādi 

komentāri par Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU); tomēr atzīst, ka 

Revīzijas palāta 2016. gadā revīzijai nejaušas atlases kārtā no kopējiem visu iestāžu un 

struktūru administratīvajiem izdevumiem neatlasīja nevienu EDAU darījumu un līdz ar 

to nepārbaudīja pakārtoto EDAU darījumu likumību un pareizību; taču uzsver, ka 

Revīzijas palāta pēdējos četros gados ir publicējusi atzinumus par EDAU bez iebildēm; 

atgādina, ka pārredzamība ir būtiski svarīga šīs Savienības struktūras pienācīgai 

darbībai;  

2. norāda, ka 2017. gada marta beigās publicētajā iekšējās revīzijas gada pārskatā iekšējais 

revidents (IAS) konstatēja piecus svarīgus iekšējās kontroles sistēmu ieteikumus, kas 

sniegti iepriekšējos gados un joprojām nav izpildīti; pauž nožēlu par to, ka daži no šiem 

ieteikumiem attiecas uz informācijas drošības un darbības nepārtrauktības politiku; 

norāda, ka informācijas drošības politikas trūkums palielina risku, ka informācija netiek 

pienācīgi aizsargāta, kas varētu izraisīt informācijas noplūdi un kaitēt iestādes 

reputācijai; atzinīgi vērtē to, ka EDAU 2017. gada 19. jūnijā pieņēma informācijas 

drošības politiku, neraugoties uz kavēšanos vairāk nekā 14 mēnešu garumā; aicina 

EDAU, jo īpaši ņemot vērā tā pamatuzdevuma un uzdevumu raksturu, rādīt priekšzīmi 

un turpmāk īstenot ieteikumus bez nepamatotas kavēšanās;  

3. ar gandarījumu norāda, ka 2016. gadā ir izpildīti visi EDAU stratēģijā 2015.–

2019. gadam noteiktie galvenie darbības rādītāji un attiecīgie mērķi dažkārt pat 

pārsniegti, kas liecina, ka stratēģija tiek sekmīgi īstenota; 

4. uzsver saistībā ar jumta nolīguma un privātuma vairoga pieņemšanu Savienības 

politikas veidotājiem sniegto ieteikumu kvalitāti; atzīst EDAU centienus sagatavoties 

jaunās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas sekretariāta darbības nodrošināšanai saskaņā 

ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu1; ar interesi norāda, ka EDAU darbu sākusi 

padomdevēju grupa ētikas jautājumos2; 

5. uzsver, ka 2018. gada maijā Vispārīgā datu aizsardzības regula un Direktīva par datu 

aizsardzību policijas un tiesu iestādēs3 kļūs izpildāmas un tās ir pilnībā jāievēro un 

jāīsteno; pieņem zināšanai EDAU ieceri arī turpmāk par atskaites punktu savā darbā 

izmantot Vispārīgo datu aizsardzības regulu; 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.). 
2  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2015. gada 3. decembra lēmums par datu aizsardzības ētisko 

aspektu ārējās padomdevēju grupas (“Ētikas padomdevēju grupa”) izveidi (OV L 33/1, 28.1.2016., 1. lpp.). 
3  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 

noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu 

apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.). 
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6. atzinīgi vērtē Interneta privātuma inženierijas tīkla (grupa, ko veido IT eksperti no 

visām nozarēm) pastāvīgo darbu, nodrošinot platformu sadarbībai un informācijas 

apmaiņai par inženierijas metodēm un instrumentiem, ar kuriem datu aizsardzības un 

privātuma prasības tiek integrētas jaunās tehnoloģijās, jo tas ir būtisks jautājums 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanā; 

7. atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā ir sākta EDAU pārskatatbildības iniciatīva, kas 

izstrādāta, lai Savienības iestādes — sākot ar pašu EDAU kā datu pārzini — varētu rādīt 

paraugu attiecībā uz to, kā tās ievēro datu aizsardzības noteikumus un demonstrē 

atbilstību šiem noteikumiem;  

8. mudina EDAU sniegt lielāku ieguldījumu tādu risinājumu nodrošināšanā, kas veicina 

inovāciju un nodrošina privātuma un datu aizsardzības noteikumu ievērošanu, jo īpaši 

palielinot pārredzamību, lietotāju kontroli un pārskatatbildību lielo datu apstrādē; prasa 

veikt efektīvus pasākumus jauno tehnoloģiju sniegto ieguvumu maksimālai 

palielināšanai, nodrošinot visu pamattiesību pilnīgu ievērošanu; 

9. atzinīgi vērtē EDAU pilnvaru stratēģijā izklāstīto mērķi padarīt datu aizsardzību pēc 

iespējas vienkāršāku un efektīvāku attiecībā uz visām iesaistītajām personām;  

10. ar gandarījumu norāda, ka publicētas pamatnostādnes par personas informācijas apstrādi 

trauksmes celšanas procedūras satvarā, sniedzot ieteikumus par to, kā izveidot 

darbiniekiem paredzētus drošus kanālus ziņošanai par krāpšanu, nodrošināt saņemtās 

informācijas konfidencialitāti un aizsargāt ikvienas lietā iesaistītas personas identitāti. 
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