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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje dôležitú úlohu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej 
len „EDPS“), konkrétne zabezpečenie ochrany osobných údajov a súkromia 
jednotlivcov monitorovaním spracovania osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie, 
poskytovaním poradenstva o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania 
osobných údajov a spoluprácou s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu s cieľom zabezpečiť 
jednotnú ochranu práv jednotlivcov na súkromie bez ohľadu na to, kde v EÚ žijú;

2. pripomína, že na EDPS sa nevzťahuje ani správa Európskeho dvora audítorov (ďalej len 
„Dvor audítorov“) o plnení rozpočtu EÚ za rok 2018 ani správa o agentúrach a iných 
orgánoch Únie za rok 2018; berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov, že malý 
rozpočet EDPS, jeho nízky objem finančných operácií a nízka úroveň posudzovaných 
rizík neodôvodňujú zverejňovanie takýchto správ; zdôrazňuje však, že informácie 
týkajúce sa výsledkov externých nezávislých auditov Dvora audítorov by mali byť 
verejne dostupné všetkým orgánom Únie; vyzýva preto Dvor audítorov, aby prehodnotil 
svoje stanovisko a začal od nasledujúceho roka uverejňovať správy o audite, ktoré sa 
budú vzťahovať na EDPS; zdôrazňuje, že nezávislosť EDPS by nemala brániť Dvoru 
audítorov v uverejňovaní audítorských správ o tomto orgáne Únie;

3. víta výročnú správu, ktorú EDPS uverejnil vo februári 2019; oceňuje informácie, ktoré 
sú v ňom uvedené, o všetkých činnostiach EDPS v roku 2018; zdôrazňuje najmä 
spoluprácu s novým Európskym výborom pre ochranu údajov;

4. berie na vedomie skutočnosť, že podľa výročnej správy o činnosti EDPS Dvor 
audítorov preskúmal jednu operáciu za rozpočtový rok 2018 a toto preskúmanie 
neviedlo k žiadnym pripomienkam;

5. berie na vedomie, že správa EDPS o vykonávaní svojho systému vnútornej kontroly 
ukazuje, že úroveň vnútornej kontroly je uspokojivá a účinná; konštatuje, že toto 
posúdenie nespochybnil Útvar Komisie pre vnútorný audit ani Dvor audítorov;

6. berie na vedomie opatrenia nadväzujúce na uznesenie EP o absolutóriu za plnenie 
rozpočtu za rok 2017; konštatuje, že EDPS sa vo svojom kódexe správania pre 
zamestnancov zaoberal otázkami súvisiacimi s odvetnými opatreniami a oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a preukázal odhodlanie zvýšiť informovanosť svojich 
zamestnancov o tejto otázke.


