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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава важната роля на Европейския надзорен орган по защита на данните 
(ЕНОЗД), а именно да се гарантира защитата на личните данни и 
неприкосновеността на личния живот на физическите лица чрез наблюдение на 
обработването на лични данни, извършвано от институциите и органите на 
Съюза, като ЕНОЗД им предоставя консултации по всички въпроси, свързани с 
обработването на лични данни, и си сътрудничи с националните надзорни органи 
с цел да се гарантира последователна защита на правата на неприкосновеност на 
личния живот на отделните лица, независимо от мястото, където живеят в ЕС;

2. припомня, че ЕНОЗД не е обхванат нито в доклада на Европейската сметна палата 
(„Палатата“) относно изпълнението на бюджета на ЕС за 2018 г., нито в доклада 
за 2018 г. относно агенциите и другите органи на Съюза; отбелязва позицията на 
Палатата, че малкият бюджет на ЕНОЗД, малкият обем на финансовите му 
операции и ниското равнище на оценяваните рискове не оправдават 
публикуването на такива доклади; подчертава обаче, че информацията, подавана 
от Сметната палата относно резултатите от външни независими одити, следва да 
бъде публично достъпна за всички органи на Съюза; поради това призовава 
Палатата да преразгледа своята позиция и от следващата година да започне да 
публикува одитните доклади, обхващащи ЕНОЗД; подчертава, че независимостта 
на ЕНОЗД не следва да е пречка за Палатата да публикува одитни доклади 
относно този орган на Съюза;

3. приветства годишния доклад, публикуван от ЕНОЗД през февруари 2019 г.; 
оценява включената в него информация относно всички дейности на ЕНОЗД през 
2018 г.; подчертава по-специално неговото сътрудничество с новия Европейски 
комитет по защита на данните;

4. взема под внимание факта, че според годишния доклад за дейността на ЕНОЗД 
Палатата е проверила една операция от финансовата 2018 година и тази проверка 
не е довела до никакви забележки;

5. признава, че докладът на ЕНОЗД относно прилагането на неговата система за 
вътрешен контрол показва, че нивото на вътрешния контрол е задоволително и 
ефективно; отбелязва, че тази оценка не е била поставена под въпрос нито от 
Службата за вътрешен одит на Комисията, нито от Палатата;

6. взема под внимание последващите действия във връзка с резолюцията на ЕП 
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.; отбелязва, че ЕНОЗД е включил разпоредби относно въпросите за 
ответните мерки и подаването на сигнали за нередности в своя кодекс за 
поведение на персонала и е демонстрирал ангажимент за повишаване на 
осведомеността по този въпрос сред своите служители.


