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34. katsoo, että tämän määräajan 
kuluttua riippumattoman eettisen elimen 
antama perusteltu suositus olisi 
julkistettava, yleisen tietosuoja-asetuksen 
soveltamista ja henkilökohtaisia oikeuksia 
kuitenkaan rajoittamatta, samoin kuin 
toimivaltaisen viranomaisen tekemä 
päätös, ja että toimivaltaisen viranomaisen 
olisi annettava perustelut, jos sen 
päätöksessä ei ole noudatettu 
täysimääräisesti suosituksia; katsoo, että 
annettujen suositusten ja päätösten 
julkaiseminen tai edelleen välittäminen 
ensimmäisenä toimenpiteenä voisi 
itsessään olla seuraamus; korostaa, että 
kyseinen elin ei voi korvata unionin 
tuomioistuinta; ehdottaa, että 
toimivaltainen viranomainen voisi 
poikkeuksellisesti pyytää eettistä elintä 
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pidentämään päätöksenteon määräaikaa 
enintään 20 työpäivällä niissä tapauksissa, 
joissa toimivaltainen viranomainen 
perustelee asianmukaisesti, miksi 
tapauksen tutkintaan tarvitaan enemmän 
aikaa; katsoo, että tätä kaksivaiheista 
menettelytapaa olisi sovellettava, ellei ole 
perusteltua syytä uskoa, että henkilö on 
toiminut vilpillisessä mielessä, ja suosittaa, 
että tahallista rikkomista, törkeää 
huolimattomuutta, todisteiden salaamista, 
sääntöjen noudattamatta jättämistä ja 
yhteistyöhaluttomuutta olisi seuraamuksia 
koskevia suosituksia laadittaessa pidettävä 
raskauttavina tekijöinä silloinkin, kun 
rikkominen itse on päättynyt;
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