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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar Europeiska datatillsynsmannens (nedan kallad 
datatillsynsmannen) viktiga roll, nämligen att säkerställa skyddet av enskildas 
personuppgifter och privatliv genom att övervaka unionsinstitutionernas och 
unionsorganens behandling av personuppgifter, genom att ge dem råd i alla frågor som 
rör behandling av personuppgifter och genom att samarbeta med nationella 
tillsynsmyndigheter i syfte att säkerställa ett konsekvent skydd av enskildas rätt till 
integritet oavsett var de bor i EU.

2. Europaparlamentet påminner om att datatillsynsmannen varken omfattas av 
revisionsrättens rapport om genomförandet av EU:s budget för 2018 eller 2018 års 
rapport om unionens byråer och andra organ. Parlamentet noterar revisionsrättens 
ståndpunkt att det inte är motiverat att offentliggöra sådana rapporter på grund av att 
datatillsynsmannens budget är så liten, de finansiella transaktionerna så få och de 
bedömda riskerna så låga. Parlamentet betonar dock att information om resultatet av 
revisionsrättens oberoende externa revisioner bör vara offentligt tillgänglig för alla 
unionens organ. Parlamentet uppmanar därför revisionsrätten att ompröva sin 
ståndpunkt och börja offentliggöra revisionsrapporter som omfattar datatillsynsmannen 
från och med det kommande året. Parlamentet betonar att datatillsynsmannens 
oberoende inte bör hindra revisionsrätten från att offentliggöra revisionsrapporter om 
detta unionsorgan.

3. Europaparlamentet välkomnar den årsrapport som datatillsynsmannen offentliggjorde i 
februari 2019. Parlamentet uppskattar de insikter som ges i den om datatillsynsmannens 
alla verksamheter under 2018. Parlamentet framhåller särskilt dess samarbete med den 
nya Europeiska dataskyddsstyrelsen.

4. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten enligt datatillsynsmannens årliga 
verksamhetsrapport har granskat en transaktion från budgetåret 2018 och att denna 
granskning inte gav upphov till några iakttagelser.

5. Europaparlamentet konstaterar att datatillsynsmannens rapport om genomförandet av 
dess interna kontrollsystem visar att den interna kontrollen är tillfredsställande och 
effektiv. Parlamentet noterar att denna bedömning varken har ifrågasatts av 
kommissionens internrevisionstjänst eller av revisionsrätten.

6. Europaparlamentet noterar uppföljningen av Europaparlamentets resolution om 
ansvarsfrihet för 2017 års budget. Parlamentet noterar att datatillsynsmannen har tagit 
itu med problemet med repressalier och visselblåsning i sin uppförandekod för 
personalen och har visat engagemang för att öka medvetenheten om denna fråga bland 
sin personal.
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