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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 
IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
(2020/2148(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų konsoliduotąsias metines 
ataskaitas (COM(2020)0288 – C9-0228/2020)2,

– atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno metinę 2019 m. 
atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai (00000/2020),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2019 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo 
ataskaitą kartu su institucijų atsakymais3,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2019 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą4,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 
318 ir 319 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, 
(ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20125, ypač į jo 59, 118, 260, 261 
ir 262 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A9-0000/2021),

1. patvirtina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno 2019 finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo 
sprendimo, kuriuo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui patvirtinama, kad 

1 OL L 67/1, 2019 3 7.
2 OL C 384, 2020 11 13, p. 1.
3 OL C 377, 2020 11 9, p. 13.
4 Metinė 2019 m. ES finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaita, p. 11.
5 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
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jo 2019 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą; 

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos 
ombudsmenui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2019 
finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, dalį
(2020/2148(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A9-0000/2021),

A. kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą 
tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų 
demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais 
grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių 
valdymą;

1. palankiai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno (toliau – Priežiūros pareigūnas) visos administracinės ir kitos išlaidos už 
metus, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., padengtos be reikšmingų klaidų ir kad 
tikrintos administracinių ir kitų išlaidų priežiūros ir kontrolės sistemos buvo 
veiksmingos;

2. pažymi, kad 2019 m. Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nenustatyta jokių rimtų 
trūkumų su Priežiūros pareigūno žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais konkursais 
susijusiose srityse, tikrintose atliekant auditą; 

3. nurodo, kad 2019 m. Priežiūros pareigūnui buvo skirtas iš viso 16 638 572 EUR 
biudžetas (palyginti su 14 449 068 EUR 2018 m. ir 11 324 735 EUR 2017 m.), kuris 
buvo 15,15 proc. didesnis, palyginti su 2018 m. biudžetu; pažymi, kad įvykdyta 
91,97 proc. biudžetinių įsipareigojimų (palyginti su 93,7 proc. 2018 m. ir 89 proc. 
2017 m.); pastebi teigiamą mokėjimų tendenciją – jie sudarė 80,69 proc. (palyginti su 
75,2 proc. 2018 m. ir 77 proc. 2017 m.), o mokėjimų asignavimų perkėlimo lygis siekė 
12,18 proc.; tačiau ragina Priežiūros pareigūną toliau dėti pastangas apdairiai rengiant 
biudžeto sąmatą; 

4. pripažįsta, kad bendrą biudžeto padidėjimą daugiausia lėmė naujų užduočių, atsiradusių 
dėl Reglamento (ES) 2018/1725 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR), 
kuriame nustatytos Sąjungos institucijų ir įstaigų duomenų apsaugos prievolės tvarkant 
asmens duomenis ir rengiant naujas politikos priemones, poveikis ir būtinas Europos 
duomenų apsaugos valdybos (toliau – EDAV), kuri buvo įsteigta 2018 m. gegužės 
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25 d., Priežiūros pareigūnui pavedant įsteigti jos nepriklausomą sekretoriatą, 
padidinimas; pripažįsta, kad 2019 m. buvo pirmieji EDAV sekretoriato ir BDAR 
įgyvendinimo metai, todėl EDAV padidinimas yra pagrįstas; 

5. palankiai vertina tolesnius Priežiūros pareigūno veiksmus, susijusius su rezoliucija dėl 
2018 m. biudžeto įvykdymo, pavyzdžiui, pateiktą papildomą informaciją, susijusią su 
75 proc. mokėjimų asignavimų lygiu 2018 m., kurių įvykdymo lygis galiausiai sudarė 
90,79 proc. viso 2018 m. biudžeto (įskaitant iš perkeltų mokėjimų asignavimų atliktus 
mokėjimus); 

Žmogiškieji ištekliai

6. pažymi, kad 2014 m. pabaigoje Priežiūros pareigūno tarnyboje dirbo 55 darbuotojai, 
palyginti su 96 darbuotojais 2019 m. pabaigoje, o tai reiškia, kad darbuotojų skaičius 
beveik padvigubėjo; žino, kad Priežiūros pareigūno biudžetas didžiąja dalimi yra 
administracinis ir kad didelė dalis lėšų naudojama išlaidoms, susijusioms su 
darbuotojais, pastatais, baldais, įranga, ir įvairioms einamosiomis išlaidomis padengti;

7. pabrėžia visas su gerove susijusias pastangas: pažymi, kad Priežiūros pareigūnas laikėsi 
Komisijos programos „Fit@work“; nurodo, kad Priežiūros pareigūnas planuoja 
2021 m., išsikėlus Europos ombudsmenui, padidinti patalpas ir pasinaudos šia 
galimybę, kad įrengtų poilsio kambarį ir biblioteką; pažymi, kad Priežiūros pareigūnas 
teikia darbuotojams informaciją apie psichosocialinę ir medicininę pagalbą bei 
atitinkamą kontaktinę informaciją, kuri ypač reikalinga COVID-19 krizės laikotarpiu; 
atkreipia dėmesį į neoficialius su darbuotojais atliekamus laikotarpio vidurio 
įvertinimus (ne tik oficialius metinius įvertinimus), kurie suteikia jiems galimybę 
neformaliai įvardyti susirūpinimą keliančius klausimus ir pateikti grįžtamąją 
informaciją; 

8. pažymi, kad 2019 m. Priežiūros pareigūno tarnyboje dirbo 19-os Sąjungos valstybių 
narių piliečiai ir 39 proc. darbuotojų buvo vyrai o 61 proc. – moterys; pažymi, kad 
svarbiausi veiksmai remiant lyčių lygybę buvo viduriniosios grandies vadovų 
paskyrimas (skyrių vadovų pareigas užima vienas vyras ir trys moterys); taip pat 
atkreipia dėmesį į tai, kad sudarytos lankstesnės sąlygos, susijusios su nuotoliniu darbu; 
palankiai vertina tiek į įdarbinimo dokumentus, tiek į pranešimą apie laisvą darbo vietą 
įtrauktą lygių galimybių sąlygą, ir teigia, kad Priežiūros pareigūno tarnyba užtikrina 
lygias vyrų ir moterų teises, taip pat kviečia neįgaliuosius teikti prašymus dėl darbo; 

Etika ir sąžiningumo politika

9. palankiai vertina tai, kad dėl naujos teisinės sistemos, visų pirma Reglamento (ES) 
2018/1725, 2019 m. lapkričio 12 d. buvo peržiūrėtas Priežiūros pareigūno etikos 
kodeksas; pabrėžia, kad įsteigta etikos pareigūno pareigybė ir jam suteikti konkretūs 
įgaliojimai, įskaitant ataskaitų dėl etikos kodekso įgyvendinimo teikimą valdančiajai 
tarybai bent kartą per metus; 

10. prašo Priežiūros pareigūną numatyti parengti EDAV pirmininkui ir pirmininko 
pavaduotojams skirtą elgesio kodeksą; pabrėžia, kad du peržiūrėti elgesio kodeksai 
(skirti darbuotojams ir Priežiūros pareigūnui) buvo priimti 2019 m. gruodžio 6 d.; 
pažymi, kad peržiūrėtame darbuotojams skirtame elgesio kodekse ypatingas dėmesys 
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buvo skirtas informatorių apsaugai; palankiai vertina tai, kad visiems naujiems 
darbuotojams buvo surengti informuotumo didinimo seminarai, susiję su Priežiūros 
pareigūno etikos kodeksu ir naujuoju darbuotojų elgesio kodeksu; 

11. palankiai vertina tai, kad 2019 m. rugsėjo mėn. Priežiūros pareigūnas taip pat priėmė 
persvarstytą sprendimą dėl vidaus tyrimų, susijusių su sukčiavimo, korupcijos ir 
kitokios neteisėtos Sąjungos interesams kenkiančios veiklos prevencija; atkreipia 
dėmesį į tai, kad šios temos svarba buvo pabrėžiama darbuotojų susirinkimuose ir ji bus 
pažymėta per kitą visiems darbuotojams skirtą informuotumo didinimo seminarą; 

12. teigiamai vertina tai, kad Priežiūros pareigūnas intranete paskelbė visas su etikos 
kodeksu susijusias gaires ir procedūras iškart po to, kai jos buvo priimtos; atkreipia 
dėmesį į persvarstytą sprendimą dėl išorės veiklos, kuris buvo priimtas 2019 m. rugsėjo 
13 d., ir į tai, kad realių pavyzdžių pristatymai turėjo būti atidėti dėl pandemijos; 

Pastatai 

13. pažymi, kad pagal ankstesnius planus Priežiūros pareigūno tarnyba turėjo įsikurti MTS 
pastate 2019 m. rugsėjo mėn.; tačiau pažymi, kad dėl išorės veiksnių, daugiausia dėl 
Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos, Ombudsmeno 
persikraustymas buvo atidėtas; 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

14. pripažįsta, kad dėl labai mažo Priežiūros pareigūno tarnybos biuro dydžio, susitarimų 
dėl paslaugų lygio sudarymas, pavyzdžiui, su Komisija dėl mokymų, medicinos 
paslaugų, sistemos SYSPER naudojimo, vertinimo sistemos, darbo užmokesčio 
mokėjimo, darbuotojų draudimo ir misijų rengimo, apskaitos paslaugų ir transporto 
paslaugų, yra svarbus siekiant didesnio veiksmingumo; pažymi, kad Priežiūros 
pareigūno tarnyba su Parlamentu yra sudariusi susitarimus dėl paslaugų lygio dėl IT 
paslaugų ir su pastatais susijusių išlaidų, be to, Priežiūros pareigūnas dalyvauja 
daugelyje tarpinstitucinių viešųjų konkursų, todėl šiuo metu yra 60-ies preliminariųjų 
sutarčių šalis; 

15. ragina Priežiūros pareigūną išnagrinėti galimybę, remiantis susitarimu dėl paslaugų 
lygio, prisijungti prie Skaidrumo registro; pripažįsta Priežiūros pareigūno ir Sąjungos 
institucijų bei įstaigų tarpinstitucinio bendradarbiavimo pagal susitarimus dėl paslaugų 
lygio svarbą; nori sužinoti, ar prieš sudarant kokį nors susitarimą atliekama kokia nors 
sąnaudų ir naudos analizė; 

16. palankiai vertina tvirtesnį Priežiūros pareigūno ir nacionalinių duomenų apsaugos 
institucijų bendradarbiavimą, kuriam vadovauja EDAV, kaip apibrėžta BDAR dėl 
bendrų patikrinimų, pavyzdžiui, Europolo; sutinka, kad bendradarbiavimas įgyvendinant 
BDAR yra nebe pasirinkimas ar pagalbinis uždavinys, bet pagrindinė ir neatsiejama 
kiekvienos priežiūros institucijos užduoties dalis, be to, tai yra svarbus žingsnis siekiant 
Sąjungoje oficialiai įtvirtinti ir stiprinti priežiūros institucijų mainus ir bendradarbiavimą; 

17. teigiamai vertina tai, kad per pastaruosius penkerius metus Priežiūros pareigūnas toliau 
bendradarbiavo su savo regioniniais ir tarptautiniais partneriais, siekdamas įtraukti 
duomenų apsaugą į tarptautinius susitarimus ir užtikrinti nuoseklią asmens duomenų 
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apsaugą visame pasaulyje; palankiai vertina tai, kad Priežiūros pareigūnas skyrė daug 
laiko ir energijos didesnei duomenų apsaugos konvergencijai visame pasaulyje 
užtikrinti, nes duomenys juda tarptautiniu mastu, per sienas, o duomenų apsaugos 
taisyklės vis dar nustatomos daugiausia nacionaliniu ir net regioniniu lygmeniu; 

Skaitmeninimas, kibernetinis saugumas 

18. pripažįsta, kad EDAV sekretoriatas sukūrė IT sprendimų, suteikiančių EDAV nariams 
galimybę veiksmingai ir saugiai bendrauti, įskaitant Vidaus rinkos informacinę sistemą 
(IMI), kurioje nuo reglamento taikymo pradžios iki 2019 m. pabaigos buvo užregistruoti 
807 atvejai; 

19. palankiai vertina tai, kad 2019 m. Priežiūros pareigūnas sukūrė viešai prieinamą atvirojo 
kodo tikrinimo programinę įrangą „website evidence collector“, kuri buvo pripažinta 
tarptautiniu mastu ir 2019 m. laimėjo apdovanojimą už inovacijas; palankiai vertina tai, 
kad Priežiūros pareigūnas nuolat vertina kitą laisvo naudojimo kodo programinę įrangą, 
kuria gali būti naudojamasi siekiant padidinti skaidrumą ir išvengti pardavėjų vykdomo 
susaistymo; atkreipia dėmesį į neseniai bendradarbiaujant su Delfto technikos 
universitetu surengtus sėkmingus internetinius seminarus, kurie padėjo įgyvendinti 
atvirojo šaltinio internetinę mokymosi platformą „big blue button“ nepažeidžiant 
privatumo; 

20. taip pat su džiaugsmu pažymi tai, kad Priežiūros pareigūnas daug dėmesio skiria 
ekspertinių žinių tobulinimui technologijų srityje ir dalijimuisi jomis, kad užtikrintų 
veiksmingą duomenų apsaugą, pavyzdžiui, 2019 m. liepos mėn. pradėtas leisti leidinys 
„TechDispatch publication“, kurio kiekviename numeryje aprašomos įvairios 
besiformuojančios technologijos siekiant suteikti informacijos apie pačią technologiją, 
jos galimo poveikio privatumui ir duomenų apsaugai vertinimą ir nuorodas į kitus 
leidinius šia tema; 

Komunikacinė veikla 

21. palankiai vertina tai, kad EDAV sekretoriatas sukūrė už komunikaciją atsakingų 
pareigūnų tinklą priežiūros institucijose, kad užtikrintų bendradarbiavimą dalijantis 
EDAV naujienomis, bendras informavimo kampanijas ir bendrą ryšių priemonių 
kūrimą; pažymi, kad 2019 m. šio tinklo nariai susitiko du kartus ir patvirtino bendrą 
2020 m. EDAV komunikacijos ir informavimo planą; 

22. ragina Priežiūros pareigūną toliau skatinti visuotines diskusijas skaitmeninės etikos 
klausimais; atkreipia dėmesį į tai, kad buvo pradėti rengti internetiniai seminarai, per 
kuriuos nagrinėjama konkreti susirūpinimą kelianti sritis ir kurie buvo paskelbti 
tinklalaidės forma Priežiūros pareigūno tarnybos svetainėje; palankiai vertina 2019 m. 
tarptautinėje konferencijoje vykusią diskusiją skaitmeninės etikos klausimais, kuri buvo 
tęsiama per praktinį seminarą dirbtinio intelekto, etikos ir duomenų apsaugos 
klausimais, taip pat organizuojant renginį, skirtą skaitmeninių technologijų poveikiui 
aplinkai; 

Vidaus valdymas, vidaus kontrolė, finansai, veiklos rezultatai 

23. ragina Priežiūros pareigūną teikti ataskaitas apie Koordinuotos priežiūros komiteto, 
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kuris buvo įsteigtas 2019 m. atsižvelgiantį į Sąjungos institucijose, įstaigose, organuose 
ir agentūrose naudojamų didelių informacinių sistemų atliekamą duomenų tvarkymą, 
konkretų vaidmenį ir užduotis; pažymi, kad šis komitetas veikia savarankiškai, 
atsižvelgdamas į EDAV veiklą ir laikydamasis savo darbo tvarkos taisyklių bei darbo 
metodų, o komiteto sekretoriato funkcijas atlieka EDAV sekretoriatas; 

24. žino, kad Priežiūros pareigūnas taiko įvarius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, 
kad padėtų stebėti jo veiklą; palankiai vertina tai, kad Priežiūros pareigūnas pasiekė 
arba viršijo (kai kuriais atvejais smarkiai) šešis iš aštuonių tikslinių pagrindinių veiklos 
rezultatų rodiklių, pavyzdžiui, 2019 m. tarptautiniu lygmeniu išnagrinėti 62 atvejai (tai 
viršijo 10 atvejų tikslą), o nuomonių ir (arba) pastabų, pateiktų reaguojant į prašymus 
dėl konsultacijų, skaičius 2019 m. – 26 (viršijantis 10 konsultacijų tikslą); 

25. pažymi, kad 2019 m. lapkričio mėn. Priežiūros pareigūnas peržiūrėjo sprendimą dėl 
vidaus kontrolės standartų, siekdamas atnaujinti Priežiūros pareigūnui taikomą teisinę 
sistemą; atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų pasiūlymą, nuo šiol 
vidaus kontrolės standartų stebėsenos ataskaita bus skelbiama kasmet (o ne kas dvejus 
metus) ir pateikiama valdančiajai tarybai; pažymi, kad už vidaus kontrolės standartų 
įgyvendinimą atsakingas vidaus kontrolės koordinatorius, kuris yra tiesiogiai 
atskaitingas direktoriui; 

26. žino, kad Komisijos vidaus auditorius yra Priežiūros pareigūno tarnybos vidaus 
auditorius; pažymi, kad 2019 m. vidaus auditorius neatliko jokio audito, bet paskelbė 
savo 2019 m. metinę vidaus audito ataskaitą, kurioje pateikti tik du pareiškimai, o 
neįgyvendintų rekomendacijų nenurodyta; 

27. palankiai vertina tai, kad paskelbtos vidaus kontrolės veiklos išlaidos, kurios sudaro 
3,77 proc. Priežiūros pareigūno išlaidų; pažymi, kad apskaičiavimo modelį sudaro 
vienas bendras rodiklis, kuris apskaičiuojamas apytiksles bendras kontrolės išlaidas 
padalijus iš per metus patirtų išlaidų (biudžeto vykdymas mokėjimų atžvilgiu); 

28. pripažįsta, kad dėl padidėjusio biudžeto labai padaugėjo mokėjimo prašymų – nuo 1 777 
operacijų 2018 m. iki 2 653 operacijų 2019 m.; sutinka, kad dėl padidėjusio darbo 
krūvio reikalingi sprendimai, kad institucijos veikla, susijusi su finansinių operacijų 
tvarkymu, taptų efektyvesnė, ir palankiai vertina 2020 m. sausio 1 d. įdiegtą bepopierę 
darbo srauto sistemą; 

29. prašo Priežiūros pareigūną pranešti apie visus atliktus administracinių procesų 
veiksmingumo patobulinimus, kurie atrodo labai svarbūs dėl vis didėjančio darbo 
krūvio ir nuolat besiplečiančio institucijos dydžio; taip pat primena, kad būtina vykdyti 
reformas, siekiant užtikrinti, kad Priežiūros pareigūnas būtų tinkamai pasirengęs spręsti 
ateityje iškilsiančias duomenų apsaugos problemas; 

30. pažymi, kad EDAV sekretoriatas surengė 11 plenarinių posėdžių ir 90 ekspertų 
pogrupių posėdžių; pažymi, kad beveik 70 proc. oficialių dokumentų, kuriuos nuo 
2018 m. gegužės mėn. priėmė EDAV, parengė EDAV sekretoriato teisininkų grupė; 
pažymi, kad EDAV priėmė penkias naujas gaires, kuriomis siekiama išaiškinti įvairias 
BDAR nuostatas; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti nuoseklumą, EDAV sekretoriatas yra 
pagrindinis nuomonių ir sprendimų rengėjas ir organizuoja suinteresuotiesiems 
subjektams skirtus renginius, per kuriuos surenka informaciją ir nuomones tam tikrais 
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klausimais, kad parengtų rekomendacijas; atkreipia dėmesį į tai, kad kita EDAV 
užduotis – teikti rekomendacijas teisės aktų leidėjui; 

31. daro išvadą, kad 2019 m. Priežiūros pareigūnas gavo 59 priimtinus skundus, kuriais 
buvo prašoma atlikti išsamų tyrimą, ir kad Priežiūros pareigūnas priėmė 48 sprendimus 
dėl skundų; pažymi, kad Priežiūros pareigūnas taip pat gavo 151 nepriimtiną skundą, 
kurių dauguma susijusi su duomenų tvarkymu nacionaliniu lygmeniu, o ne su Sąjungos 
institucijos ar įstaigos atliekamu duomenų tvarkymu; pažymi, kad Priežiūros pareigūnas 
atsakė į visus nepriimtinus skundus ir nukreipė skundų pateikėjus į atitinkamą 
instituciją; 

Aplinkosaugos aspektas

32. palankiai vertina tai, kad Priežiūros pareigūnas atidžiai stebi EMAS (aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemos) iniciatyvas ir pradėjo su žmogiškaisiais ištekliais susijusius 
procesus (atranką, vertinimus) bei finansinius ir administracinius procesus (mokėjimus, 
MiPS) keisti elektroninėmis procedūromis; pritaria Priežiūros pareigūno strategijai, 
kuria siekiama darbuotojams suteikti lankstesnių darbo būdų (nenuolatinio nuotolinio 
darbo ir struktūrinio nuotolinio darbo), padedančių sumažinti suvartojamą energiją ir 
optimaliai panaudoti biuro patalpas; 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

33. sutinka, kad šiuo metu duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai Sąjungoje naudojasi 
vienu bendru taisyklių rinkiniu ir vis dažniau vienam asmeniui taiko vienos bendros 
prieigos mechanizmą; sutinka, kad BDAR taip pat prisidedama prie Sąjungos teisinės 
sistemos matomumo pasaulyje; 

34. tačiau laikosi nuomonės, kad, nepaisant suderintų taisyklių, BDAR įgyvendinimas gali 
būti ypač sudėtingas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); prašo Priežiūros 
pareigūną dar labiau sumažinti MVĮ tenkančią administracinę naštą; yra susidomėjęs 
galimybe artimiausiu metu atlikti BDAR įgyvendinimo sąnaudų įvertinimą; 

35. ragina Priežiūros pareigūną dėti dar daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
institucijos galėtų veiksmingai įgyvendinti duomenų apsaugos taisykles; pažymi, kad 
2019 m. Priežiūros pareigūnas pradėjo keturis tyrimus, kurių tikslas – pagerinti 
duomenų apsaugos praktiką; visų pirma atkreipia dėmesį į tyrimą dėl „Microsoft“ 
produktų ir paslaugų naudojimo Sąjungos institucijose, suteikiantį galimybę diskutuoti 
apie tai, kaip vėl perimti stambių IT paslaugų teikėjų siūlomų IT paslaugų ir produktų 
kontrolę, taip pat apie būtinybę bendrai parengti standartines sutartis, o ne sutikti su šių 
paslaugų teikėjų nustatytomis sąlygomis. 


