
 

AD\1145060ET.docx  PE615.185v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
 

2017/2144(DEC) 

7.2.2018 

ARVAMUS 

Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

Saaja: eelarvekontrollikomisjon 

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: 

Euroopa Andmekaitseinspektor 

(2017/2144(DEC)) 

Arvamuse koostaja: Kostas Chrysogonos 

 



 

PE615.185v02-00 2/6 AD\1145060ET.docx 

ET 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1145060ET.docx 3/6 PE615.185v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 

eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et kontrollikoja aastaaruanne ELi eelarve täitmise kohta ei sisalda Euroopa 

Andmekaitseinspektori kohta ühtegi märkust; märgib siiski, et kontrollikoda ei võtnud 

2016. aastal kõigi institutsioonide ja organite halduskulude kohta koostatud juhuslikku 

valimisse auditeerimiseks ühtegi Euroopa Andmekaitseinspektori tehingut ega 

kontrollinud seetõttu aluseks olevate andmekaitseinspektori tehingute seaduslikkust ja 

korrektsust; rõhutab aga, et kontrollikoda on Euroopa Andmekaitseinspektori kohta 

esitanud neljal viimasel aastal märkusteta arvamuse; tuletab meelde, et läbipaistvus on 

selle liidu organi asjakohase toimimise seisukohast hädavajalik;  

2. juhib tähelepanu sellele, et 2017. aasta märtsi lõpus avaldatud 2016. aasta siseauditi 

aruandes märkis siseaudiitor ära 5 tähtsat sisekontrollisüsteeme puudutavat soovitust, 

mis oli antud varasematel aastatel, kuid mida ei olnud ikka veel täidetud; peab 

kahetsusväärseks, et mõned neist soovitustest on seotud infoturbe ja talitluspidevuse 

poliitikaga; märgib, et kui infoturbepoliitikat ei ole, suureneb oht, et teave ei ole 

piisavalt kaitstud, mille tagajärjel võib teave lekkida ning institutsiooni maine kahju 

saada; tunneb heameelt selle üle, et kuigi see toimus rohkem kui 14 kuud ettenähtust 

hiljem, võttis Euroopa Andmekaitseinspektor infoturbepoliitika 19. juunil 2017 vastu; 

nõuab seetõttu tungivalt, et Euroopa Andmekaitseinspektor – arvestades eelkõige tema 

töö eesmärki ja ülesannete laadi – oleks eeskujuks ja täidaks soovitused tulevikus 

viivitamata;  

3. võtab rahuloluga teadmiseks, et kõik Euroopa Andmekaitseinspektori 2015.–2019. aasta 

strateegias kehtestatud võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatega seotud 

eesmärgid täideti 2016. aastal kas ettenähtud tasemel või isegi suuremas mahus, mis 

näitab, et strateegia elluviimine on graafikus; 

4. rõhutab liidu poliitikakujundajatele seoses raamlepingu ja andmekaitseraamistiku 

Privacy Shield vastuvõtmisega antud nõuannete kvaliteeti; tunnustab Euroopa 

Andmekaitseinspektori jõupingutusi, et valmistuda uue Euroopa Andmekaitsenõukogu 

sekretariaadi tagamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse raames1; võtab huviga 

teadmiseks eetika nõuanderühma2 moodustamise Euroopa Andmekaitseinspektori poolt; 

5. rõhutab, et isikuandmete kaitse üldmäärus ja politsei- ja õigusalase koostöö raames 

töödeldavate isikuandmete kaitse direktiiv3 kuuluvad alates 2018. aasta maist 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 

kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1). 
2  Euroopa andmekaitseinspektori 3. detsembri 2015. aasta otsus, millega asutatakse organisatsiooniväline 

andmekaitse eetilise ulatuse nõuanderühm („eetikanõukogu”) (ELT C 33/1, 28.1.2016, lk 1). 
3  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste 

isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, 

avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste 

andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 

4.5.2016, lk 89). 
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kohaldamisele ning neid tuleb täielikult järgida ja rakendada; tunnustab Euroopa 

Andmekaitseinspektori kavatsust pidada isikuandmete kaitse üldmäärust oma töö 

viitepunktiks; 

6. peab kiiduväärseks tööd, mida teeb internetis eraelu kaitse korraldamise võrgustik, kuhu 

kuuluvad kõigi sektorite infotehnoloogiaeksperdid ning mille kaudu tehakse koostööd ja 

vahetatakse teavet meetodite ja vahendite kohta, mille abil on võimalik võtta 

andmekaitse ja eraelu puutumatuse nõudeid arvesse uutes tehnoloogiates, sest see on 

isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise seisukohast väga tähtis; 

7. tunneb heameelt selle üle, et 2016. aastal käivitati Euroopa Andmekaitseinspektori 

aruandekohustuse algatus, mis töötati välja selleks, et liidu institutsioonid eesotsas 

Euroopa Andmekaitseinspektori endaga, kes on vastutav töötleja, saaksid näidata 

eeskuju, kuidas andmekaitse-eeskirju täita ja täitmist tõendada;  

8. innustab andmekaitseinspektorit järjest enam osalema selliste lahenduste 

väljatöötamisel, mis soodustavad uuendustegevust ning parandavad eraelu puutumatuse 

ja andmekaitse eeskirjadest kinnipidamist, eelkõige läbipaistvuse, kasutajapoolse 

kontrolli ja aruandekohustuste suurendamise kaudu suurandmete töötlemisel; nõuab 

tulemuslikke meetmeid, mis suurendavad uute tehnoloogiate eeliseid, tagades täielikult 

kõigi põhiõiguste austamise; 

9. tunneb heameelt Euroopa Andmekaitseinspektori volituste strateegias sätestatud 

eesmärgi üle muuta andmekaitse kõikide asjaosaliste jaoks võimalikult lihtsaks ja 

tõhusaks;  

10. võtab rahulolevalt teadmiseks rikkumisest teatamise menetluse raames avaldatud 

isikuandmete töötlemist käsitlevaed suunised, kuna nendes antakse soovitusi selle 

kohta, kuidas luua töötajatele turvalised kanalid pettusest teatamiseks, tagada saadud 

teabe konfidentsiaalsus ja kaitsta juhtumiga seotud isikute identiteeti. 
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