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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt de belangrijke rol van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming (EDPS), namelijk het waarborgen van de bescherming van 
persoonsgegevens en de privacy van personen, door toezicht te houden op de 
verwerking van persoonsgegevens door de instellingen en organen van de Unie, hen 
advies te geven over kwesties in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
samen te werken met de nationale toezichthoudende autoriteiten met het oog op de 
consequente bescherming van het recht op privacy van personen, onafhankelijk van 
waar in de EU zij wonen;

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;

3. is ingenomen met het door de EDPS in februari 2019 gepubliceerde jaarlijks verslag; 
waardeert de daarin geboden inzichten over alle activiteiten van de EDPS in 2018; wijst 
met name op de samenwerking van de EDPS met het nieuwe Europees Comité voor 
gegevensbescherming;

4. neemt kennis van het feit dat de Rekenkamer volgens het jaarlijks activiteitenverslag 
van de EDPS één transactie van het begrotingsjaar 2018 heeft onderzocht en dat dat niet 
tot opmerkingen heeft geleid;

5. erkent dat uit het EDPS-verslag over de tenuitvoerlegging van zijn interne 
controlesysteem blijkt dat de mate van interne controle bevredigend en doeltreffend is; 
merkt op dat deze beoordeling niet ter discussie is gesteld door de dienst Interne Audit 
van de Commissie, noch door de Rekenkamer;

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.


