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Изменение 2
Исабел Гарсия Муньос
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Доклад A9-0029/2020
Томаш Здеховски
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
2019/2063(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. припомня, че ЕНОЗД не е 
децентрализирана агенция на Съюза, 
и счита, че въпреки факта, че неговият 
бюджет представлява много малък 
процент от бюджета на Съюза, 
законосъобразността и редовността на 
операциите на ЕНОЗД следва да бъдат 
надлежно проверявани от Палатата, тъй 
като прозрачността е жизненоважна 
за правилното функциониране на 
всички органи на Съюза; отбелязва, че 
ЕНОЗД не е обхванат нито в доклада 
на Палатата относно изпълнението 
на бюджета на Съюза за 2018 г., нито 
в доклада за 2018 г. относно 
агенциите и другите органи на Съюза; 
подчертава обаче, че информацията, 
подавана от Палатата относно 
резултатите от външни независими 
одити, следва да бъде публично 
достъпна за всички органи на Съюза; 
поради това призовава Палатата да 
преразгледа своята позиция и от 
следващата година да започне да 
публикува одитни доклади, 
обхващащи ЕНОЗД; изисква 
следователно Палатата да изготвя 
отделни годишни отчети за 
дейността във връзка с годишните 
финансови отчети на този важен 
орган на Съюза, чиято цел е да 
гарантира, че институциите и органите 

7. припомня, че ЕНОЗД е 
независим надзорен орган и че въпреки 
факта, че неговият бюджет представлява 
много малък процент от бюджета на 
Съюза, законосъобразността и 
редовността на операциите на ЕНОЗД 
следва да бъдат надлежно проверявани 
и повишавани от Палатата, тъй като 
ЕНОЗД е важен орган на Съюза, чиято 
цел е да гарантира, че институциите и 
органите на Съюза зачитат в пълна 
степен правото на неприкосновеност на 
личния живот и на защита на данните; 
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на Съюза зачитат в пълна степен 
правото на неприкосновеност на личния 
живот и на защита на данните;
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