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Alteração 1
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Relembra que a AEPD não está 
abrangida pelo relatório do Tribunal de 
Contas Europeu («o Tribunal») sobre a 
execução do orçamento da UE de 2018 
nem pelo relatório de 2018 sobre as 
agências e outros organismos da União; 
toma nota da posição do Tribunal segundo 
a qual a pequena dimensão do orçamento 
da AEPD, o seu reduzido volume de 
transações financeiras e o baixo nível de 
riscos avaliados não justificam a 
publicação desses relatórios; salienta, 
contudo, que as informações relativas aos 
resultados das auditorias externas 
independentes realizadas pelo Tribunal 
devem ser disponibilizadas ao público 
relativamente a todos os organismos da 
União; insta, por conseguinte, o Tribunal a 
reconsiderar a sua posição e a dar início à 
publicação de relatórios de auditoria que 
abranjam a AEPD a partir do próximo ano; 
realça que a independência da AEPD não 
deve impedir o Tribunal de publicar 
relatórios de auditoria sobre este 
organismo da União;

2. Relembra que a AEPD não é uma 
agência descentralizada da União e 
considera que, embora o seu orçamento 
represente uma percentagem muito 
reduzida do orçamento da União, a 
legalidade e a regularidade das operações 
da AEPD devem ser adequadamente 
examinadas pelo Tribunal, uma vez que a 
transparência é vital para o bom 
funcionamento de todos os organismos da 
União; assinala que a AEPD não está 
abrangida pelo relatório do Tribunal de 
Contas Europeu («o Tribunal») sobre a 
execução do orçamento da UE de 2018 
nem pelo relatório de 2018 sobre as 
agências e outros organismos da União; 
salienta, contudo, que as informações 
relativas aos resultados das auditorias 
externas independentes realizadas pelo 
Tribunal devem ser disponibilizadas ao 
público relativamente a todos os 
organismos da União; insta, por 
conseguinte, o Tribunal a reconsiderar a 
sua posição e a dar início à publicação de 
relatórios de auditoria que abranjam a 
AEPD a partir do próximo ano; solicita, 
por conseguinte, que o Tribunal publique 
relatórios anuais de atividade separados 
sobre as contas anuais deste importante 
organismo da União, que tem por objetivo 
assegurar que as instituições e os 
organismos da União respeitem 
plenamente o direito à privacidade e à 
proteção dos dados;

Or. en

Alteração 2
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Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Toma nota do seguimento da 
resolução do PE sobre a quitação pelo 
orçamento de 2017; observa que a AEPD 
abordou as questões da retaliação e da 
denúncia de irregularidades no seu código 
de conduta para o pessoal e demonstrou o 
seu empenho em sensibilizar o seu pessoal 
para esta questão.

6. Toma nota do seguimento da 
resolução do PE sobre a quitação pelo 
orçamento de 2017; observa que a AEPD 
abordou as questões da retaliação e da 
denúncia de irregularidades no seu código 
de conduta para o pessoal e demonstrou o 
seu empenho em sensibilizar o seu pessoal 
para esta questão; congratula-se com a 
tendência positiva para um equilíbrio de 
género;

Or. en


