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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa Euroopan tietosuojavaltuutetun tärkeää tehtävää varmistaa henkilötietojen ja 
yksityisyyden suoja valvomalla unionin toimielinten ja elinten suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä, antamalla niille neuvoja kaikissa henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvissä asioissa ja tekemällä yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, 
jotta voidaan varmistaa henkilöiden yksityisyyden yhdenmukainen suojelu riippumatta 
siitä, missä he asuvat EU:ssa;

2. muistuttaa, että tietosuojavaltuutettua ei käsitellä EU:n vuoden 2018 talousarvion 
toteuttamista koskevassa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa eikä 
unionin virastoja ja muita elimiä koskevassa vuoden 2018 kertomuksessa; panee 
merkille tilintarkastustuomioistuimen kannan, jonka mukaan tietosuojavaltuutetun pieni 
talousarvio, sen rahoitustoimien vähäinen määrä ja arvioitujen riskien alhainen taso 
eivät ole peruste julkaista tällaisia kertomuksia; painottaa kuitenkin, että 
tilintarkastustuomioistuimen suorittamien riippumattomien ulkoisten tarkastusten 
tuloksia koskevien tietojen olisi oltava julkisesti kaikkien unionin elinten saatavilla; 
kehottaa siksi tilintarkastustuomioistuinta harkitsemaan kantaansa uudelleen ja 
aloittamaan tietosuojavaltuutettua koskevien tarkastuskertomusten julkaisemisen 
tulevana vuonna; korostaa, että tietosuojavaltuutetun riippumattomuus ei saisi estää 
tilintarkastustuomioistuinta julkaisemasta tarkastuskertomuksia tästä unionin elimestä;

3. panee tyytyväisenä merkille tietosuojavaltuutetun helmikuussa 2019 julkaiseman 
vuosikertomuksen; arvostaa kertomuksessa esitettyjä näkemyksiä kaikista 
tietosuojavaltuutetun toimista vuonna 2018; korostaa erityisesti tietosuojavaltuutetun 
yhteistyötä uuden Euroopan tietosuojaneuvoston kanssa;

4. panee merkille, että tietosuojavaltuutetun vuotuisen toimintakertomuksen mukaan 
tilintarkastustuomioistuin on tutkinut yhden toimen varainhoitovuodelta 2018 eikä tämä 
tarkastelu antanut aihetta huomautuksiin;

5. toteaa, että tietosuojavaltuutetun kertomus sen sisäisen valvonnan järjestelmän 
täytäntöönpanosta osoittaa, että sisäisen valvonnan taso on tyydyttävä ja vaikuttava; 
toteaa, että komission sisäinen tarkastus ja tilintarkastustuomioistuin eivät ole 
kyseenalaistaneet tätä arviota;

6. panee merkille varainhoitovuotta 2017 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet; toteaa, että 
tietosuojavaltuutettu on käsitellyt vastatoimia ja väärinkäytösten paljastamista 
henkilöstönsä käytännesäännöissä ja osoittanut olevansa sitoutunut lisäämään 
henkilöstönsä tietoisuutta tästä asiasta.
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