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Amendement 1
Saskia Bricmont
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de EDPS niet is 
opgenomen in het verslag van de 
Europese Rekenkamer (“de 
Rekenkamer”) over de uitvoering van de 
EU-begroting voor 2018, noch in het 
verslag van 2018 over de EU-
agentschappen en -organen; neemt 
kennis van het standpunt van de 
Rekenkamer dat het gezien de kleine 
begroting van de EDPS, het beperkte 
aantal financiële transacties en het lage 
risiconiveau niet gerechtvaardigd is 
dergelijke verslagen te publiceren; 
benadrukt echter dat informatie over de 
resultaten van onafhankelijke externe 
controles door de Rekenkamer openbaar 
toegankelijk moet zijn voor alle organen 
van de Unie; roept de Rekenkamer er 
daarom toe op zijn standpunt te herzien en 
vanaf volgend jaar ook controleverslagen 
over de EDPS te publiceren; onderstreept 
dat de onafhankelijkheid van de EDPS de 
Rekenkamer niet mag beletten 
controleverslagen over dit EU-orgaan te 
publiceren;

2. herinnert eraan dat de EDPS geen 
gedecentraliseerd agentschap van de Unie 
is en is van mening dat, hoewel zijn 
begroting een zeer klein percentage van 
de begroting van de Unie uitmaakt, de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen van de EDPS naar behoren 
door de Rekenkamer moeten worden 
onderzocht, aangezien transparantie van 
essentieel belang is voor de goede werking 
van alle EU-organen; merkt op dat de 
EDPS niet is opgenomen in het verslag 
van de Europese Rekenkamer (“de 
Rekenkamer”) over de uitvoering van de 
EU-begroting voor 2018, noch in het 
verslag van 2018 over de EU-
agentschappen en -organen; benadrukt 
echter dat informatie over de resultaten van 
onafhankelijke externe controles door de 
Rekenkamer openbaar toegankelijk moet 
zijn voor alle organen van de Unie; roept 
de Rekenkamer er daarom toe op zijn 
standpunt te herzien en vanaf volgend jaar 
ook controleverslagen over de EDPS te 
publiceren; verzoekt de Rekenkamer 
daarom aparte jaarlijkse 
activiteitenverslagen te publiceren over de 
jaarrekeningen van dit belangrijke EU-
orgaan, dat erop gericht is te garanderen 
dat de Europese instellingen en organen 
het recht op privacy en 
gegevensbescherming volledig 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 2
Saskia Bricmont
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat vervolg is gegeven 
aan de resolutie van het Europees 
Parlement over de kwijting van de 
begroting van 2017; wijst erop dat de 
EDPS de kwesties in verband met 
represailles en klokkenluiders in zijn 
gedragscode voor zijn personeel heeft 
aangepakt en zich ertoe heeft verbonden 
deze kwestie bij zijn personeel onder de 
aandacht te brengen.

6. merkt op dat vervolg is gegeven 
aan de resolutie van het Europees 
Parlement over de kwijting van de 
begroting van 2017; wijst erop dat de 
EDPS de kwesties in verband met 
represailles en klokkenluiders in zijn 
gedragscode voor zijn personeel heeft 
aangepakt en zich ertoe heeft verbonden 
deze kwestie bij zijn personeel onder de 
aandacht te brengen; is verheugd over de 
positieve trend in de richting van 
genderevenwicht;

Or. en


