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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Destaca o importante papel da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados 
(«AEPD») que consiste, nomeadamente, em garantir a proteção dos dados pessoais e da 
privacidade das pessoas através do controlo do tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e organismos da União, aconselhando-os sobre todas as questões 
relacionadas com o tratamento de dados pessoais e cooperando com as autoridades 
nacionais de controlo, a fim de assegurar uma proteção coerente dos direitos de 
privacidade das pessoas, independentemente do local em que residam na UE;

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;

3. Acolhe com satisfação o relatório anual publicado pela AEPD em fevereiro de 2019; 
congratula-se com as informações fornecidas sobre todas as atividades da AEPD em 
2018; destaca, em particular, a sua cooperação com o novo Comité Europeu para a 
Proteção de Dados;

4. Regista que, de acordo com o relatório anual de atividades da AEPD, o Tribunal 
examinou uma operação do exercício de 2018 e que este exame não deu origem a 
qualquer observação;

5. Toma nota de que o relatório da AEPD sobre a aplicação do seu sistema de controlo 
interno revela que o nível de controlo interno é satisfatório e eficaz; regista que esta 
avaliação não foi posta em causa pelo Serviço de Auditoria Interna da Comissão nem 
pelo Tribunal;

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.
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