
AD\1196307LV.docx PE643.078v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2019/2063(DEC)

21.1.2020

ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes 
apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
(2019/2063(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Roberta Metsola



PE643.078v02-00 2/4 AD\1196307LV.docx

LV

PA_NonLeg



AD\1196307LV.docx 3/4 PE643.078v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) svarīgo lomu, jo īpaši 
nodrošināt personas datu aizsardzību un personas privātās dzīves neaizskaramību, 
uzraugot Savienības iestāžu un struktūru veikto personas datu apstrādi, šādā nolūkā 
konsultējot tās visos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos un sadarbojoties ar 
valsts uzraudzības iestādēm, lai nodrošinātu pastāvīgu personas privātuma tiesību 
aizsardzību neatkarīgi no viņu dzīvesvietas Savienībā;

2. atgādina, ka EDAU nav decentralizēta Savienības aģentūra, un uzskata, ka tā budžets ir 
ļoti neliela daļa no Savienības budžeta, tomēr norāda, ka Revīzijas palātai būtu 
pienācīgi jāpārbauda EDAU darījumu likumība un pareizība, jo pārredzamība ir 
ārkārtīgi svarīga visu Savienības struktūru pienācīgai darbībai; norāda, ka EDAU nav 
iekļauts ne Revīzijas palātas ziņojumā par Savienības 2018. gada budžeta izpildi, ne 
2018. gada ziņojumā par Savienības aģentūrām un citām struktūrām; tomēr uzsver, ka 
informācijai par Revīzijas palātas veikto ārējo neatkarīgo revīzijas rezultātiem vajadzētu 
būt publiski pieejamai par visām Savienības struktūrām; tādēļ aicina Revīzijas palātu 
pārskatīt savu nostāju un no nākamā gada sākt publiskot revīzijas ziņojumus par EDAU; 
tādēļ prasa, lai Revīzijas palāta izdotu atsevišķus gada darbības pārskatus par šīs 
svarīgās Savienības struktūras gada pārskatiem ar mērķi nodrošināt to, ka Savienības 
iestādes un struktūras pilnībā ievēro tiesības uz privātumu un datu aizsardzību;

3. atzinīgi vērtē EDAU 2019. gada februārī publicēto gada pārskatu; atzinīgi vērtē tajā 
sniegto informāciju par visām 2018. gada veiktajām EDAU darbībām; jo īpaši uzsver tā 
sadarbību ar jauno Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju;

4. pieņem zināšanai, ka EDAU gada darbības pārskatā ir norādīts, ka Revīzijas palāta ir 
izskatījusi vienu 2018. finanšu gadā veiktu darījumu un šajā sakarībā nav paudusi 
apsvērumus;

5. atzīst, ka EDAU ziņojums par tās iekšējās kontroles sistēmas īstenošanu liecina par 
pienācīgu un efektīvu iekšējās kontroles līmeni; norāda, ka šo novērtējumu nav 
apšaubījis ne Komisijas Iekšējās revīzijas dienests, ne Revīzijas palāta;

6. pieņem zināšanai turpmākos pasākumus saistībā ar EP rezolūciju par 2017. gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, ka EDAU ir savā darbinieku rīcības kodeksā 
risinājusi jautājumus par represijām un trauksmes celšanu un apliecinājusi apņemšanos 
palielināt darbinieku informētību par šiem jautājumiem; atzinīgi vērtē pozitīvo tendenci 
dzimumu līdzsvara nodrošināšanā.
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