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Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. minder om, at EDPS hverken er 
omfattet af Den Europæiske Revisionsrets 
(Revisionsretten) beretning om 
gennemførelsen af EU's budget for 2018 
eller dens beretning fra 2018 om EU-
agenturer og andre organer; noterer sig 
Revisionsrettens holdning om, at EDPS' 
lave budget, dens lave omfang af 
finansielle transaktioner og det lave 
niveau af vurderede risici ikke berettiger 
til en offentliggørelse af disse beretninger; 
understreger dog, at oplysninger om 
resultaterne af Revisionsrettens eksterne 
uafhængige revisioner bør være offentligt 
tilgængelige for alle EU-organer; opfordrer 
derfor Revisionsretten til at genoverveje 
sin holdning og begynde at offentliggøre 
revisionsrapporter, der omfatter EDPS fra 
det kommende år; understreger, at EDPS' 
uafhængighed ikke bør forhindre 
Revisionsretten i at offentliggøre 
revisionsberetninger om dette EU-organ;

2. minder om, at EDPS ikke er et 
decentraliseret EU-agentur, og mener, at 
selv om dens budget udgør en meget lille 
andel af Unionens budget, bør 
Revisionsretten ikke desto mindre 
behørigt gennemgå lovligheden og 
regelmæssigheden af EDPS' 
transaktioner, da gennemsigtighed er 
afgørende for alle EU-organers 
fyldestgørende funktion; noterer sig, at 
EDPS hverken er omfattet af Den 
Europæiske Revisionsrets 
(Revisionsretten) beretning om 
gennemførelsen af EU's budget for 2018 
eller dens beretning fra 2018 om EU-
agenturer og andre organer; understreger 
dog, at oplysninger om resultaterne af 
Revisionsrettens eksterne uafhængige 
revisioner bør være offentligt tilgængelige 
for alle EU-organer; opfordrer derfor 
Revisionsretten til at genoverveje sin 
holdning og begynde at offentliggøre 
revisionsrapporter, der omfatter EDPS fra 
det kommende år; anmoder derfor om, at 
Revisionsretten offentliggør separate 
årlige aktivitetsrapporter om 
årsregnskaberne for dette vigtige EU-
organ, som har til formål at sikre, at EU-
institutioner og -organer fuldt ud 
respekterer retten til privatlivets fred og 
databeskyttelse;

Or. en
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Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. noterer sig opfølgningen af Europa-
Parlamentets beslutning om decharge for 
2017-budgettet; bemærker, at EDPS har 
behandlet problemet med repressalier og 
whistleblowing i sin adfærdskodeks for 
personalet og har vist vilje til at øge 
bevidstheden om dette spørgsmål blandt 
sine medarbejdere.

6. noterer sig opfølgningen af Europa-
Parlamentets beslutning om decharge for 
2017-budgettet; bemærker, at EDPS har 
behandlet problemet med repressalier og 
whistleblowing i sin adfærdskodeks for 
personalet og har vist vilje til at øge 
bevidstheden om dette spørgsmål blandt 
sine medarbejdere; glæder sig over denne 
positive tendens i retning af kønsbalance;

Or. en


