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Amendement 1
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

§1 benadrukt de belangrijke rol van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming (EDPS), namelijk 
het waarborgen van de bescherming van 
persoonsgegevens en de privacy van 
personen, door toezicht te houden op de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen en organen van de Unie, hen 
advies te geven over kwesties in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
en samen te werken met de nationale 
toezichthoudende autoriteiten met het oog 
op de consequente bescherming van het 
recht op privacy van personen, 
onafhankelijk van waar in de EU zij 
wonen;

1. benadrukt de belangrijke rol van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming (EDPS), namelijk 
het waarborgen van de bescherming van 
persoonsgegevens en de privacy van 
personen, door toezicht te houden op de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen en organen van de Unie, hen 
advies te geven over kwesties in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
en samen te werken met de nationale 
toezichthoudende autoriteiten met het oog 
op de bescherming van de grondrechten 
en vrijheden van personen, met inbegrip 
van het recht op gegevensbescherming en 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, onafhankelijk van waar in de 
EU zij wonen;

Or. en

Amendement 2
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de EDPS geen 
gedecentraliseerd agentschap van de Unie 
is en is van mening dat, hoewel zijn 
begroting een zeer klein percentage van de 
begroting van de Unie uitmaakt, de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen van de EDPS naar behoren 
door de Europese Rekenkamer (“de 
Rekenkamer”) moeten worden onderzocht, 
aangezien transparantie van essentieel 

2. herinnert eraan dat de EDPS geen 
gedecentraliseerd agentschap van de Unie 
is en is van mening dat, hoewel zijn 
begroting een zeer klein percentage van de 
begroting van de Unie uitmaakt, de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen van de EDPS naar behoren 
door de Europese Rekenkamer (“de 
Rekenkamer”) moeten worden onderzocht, 
aangezien transparantie van essentieel 
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belang is voor de goede werking van alle 
EU-organen; merkt op dat de EDPS noch 
in het verslag van de Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 2019 van de 
Unie, noch in het verslag 2019 over de 
instellingen en organen van de Unie aan 
bod komt 

belang is voor de goede werking van alle 
EU-organen; merkt op dat de EDPS niet is 
opgenomen in het verslag van de 
Rekenkamer over de uitvoering van de 
EU-begroting voor 2019, noch in het 
verslag van 2019 over de agentschappen 
en organen van de Unie; roept de 
Rekenkamer er daarom toe op zijn 
standpunt te herzien en vanaf volgend 
jaar ook controleverslagen over de EDPS 
te publiceren; verzoekt de Rekenkamer 
daarom aparte, jaarlijkse 
activiteitenverslagen te publiceren over de 
jaarrekeningen van dit belangrijke 
orgaan van de Unie, dat tot doel heeft de 
volledige eerbiediging van het recht op 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en gegevensbescherming door 
de instellingen en organen van de Unie te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 3
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Tomáš 
Zdechovský, Axel Voss, Andrzej Halicki, Tomas Tobé

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de EDPS geen 
gedecentraliseerd agentschap van de Unie 
is en is van mening dat, hoewel zijn 
begroting een zeer klein percentage van de 
begroting van de Unie uitmaakt, de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
verrichtingen van de EDPS naar behoren 
door de Europese Rekenkamer (“de 
Rekenkamer”) moeten worden onderzocht, 
aangezien transparantie van essentieel 
belang is voor de goede werking van alle 
EU-organen; merkt op dat de EDPS noch 
in het verslag van de Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 2019 van de 
Unie, noch in het verslag 2019 over de 
instellingen en organen van de Unie aan 

2. herinnert eraan dat de EDPS geen 
gedecentraliseerd agentschap is; neemt 
kennis van het standpunt van de 
Rekenkamer dat het gezien de kleine 
begroting van de EDPS, het beperkte 
aantal financiële transacties en het lage 
risiconiveau niet gerechtvaardigd is een 
dergelijk verslag te publiceren; is evenwel 
van mening dat, hoewel zijn begroting een 
zeer klein percentage van de begroting van 
de Unie uitmaakt, de wettigheid en 
regelmatigheid van de verrichtingen van de 
EDPS naar behoren door de Europese 
Rekenkamer (“de Rekenkamer”) moeten 
worden onderzocht, aangezien 
transparantie van essentieel belang is voor 
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bod komt de goede werking van alle EU-organen; 
merkt op dat de EDPS niet is opgenomen 
in het verslag van de Rekenkamer over de 
uitvoering van de EU-begroting voor 
2019, noch in het verslag van 2019 over de 
agentschappen en organen van de Unie;

Or. en

Amendement 4
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt het in maart 2020 
gepubliceerde jaarverslag van de EDPS; 
waardeert de inzichten daarin over alle 
EDPS-activiteiten in 2019; wijst in het 
bijzonder op de samenwerking met het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming;

3. is ingenomen met het jaarlijks 
verslag dat de EDPS in maart 2020 heeft 
gepubliceerd; neemt nota van de 
verhoging van zijn begroting vergeleken 
bij 2018; waardeert de daarin geboden 
inzichten over alle activiteiten van de 
EDPS in 2019; wijst met name op de 
samenwerking van de EDPS met het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 5
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt er nota van dat de 
Rekenkamer volgens het jaarlijks 
activiteitenverslag van de EDPS het 
begrotingsjaar 2019 heeft onderzocht en 

4. neemt er nota van dat de 
Rekenkamer volgens het jaarlijks 
activiteitenverslag van de EDPS het 
begrotingsjaar 2019 heeft onderzocht en 
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dat dit onderzoek niet tot opmerkingen 
heeft geleid;

dat dit onderzoek niet tot opmerkingen 
heeft geleid;

Or. en

Amendement 6
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. juicht de inspanningen toe voor 
het opwaarderen van de interne 
gedragscode in 2019, teneinde anti-
intimidatiebeleid, disciplinaire procedures 
en administratieve onderzoeken aan te 
passen en te integreren, en de rechten van 
individuen te versterken, zij het 
klokkenluiders, zij het vermeende 
"daders";

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat de hoeveelheid 
werk van de EDPS als orgaan belast met 
het monitoren van de naleving van de 
gegevensbeschermingsregels bij 
agentschappen als Europol en Eurojust 
de afgelopen jaren is toegenomen en naar 
verwachting nog verder op zal lopen als 
gevolg van de toenemende digitalisering 
binnen de instellingen en organen van de 
Unie; onderstreept dat het belangrijk is 
dat de begroting van de EDPS bij zijn 
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taken en prioriteiten aansluit, teneinde 
het in staat te stellen de hem 
toevertrouwde taken uit te voeren;

Or. en

Amendement 8
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat vervolg is gegeven 
aan de resolutie van het Parlement over 
de kwijting van de begroting van 2017; 
wijst erop dat de EDPS de kwesties in 
verband met represailles en 
klokkenluiders in zijn gedragscode voor 
zijn personeel heeft aangepakt en zich 
ertoe heeft verbonden deze kwestie bij zijn 
personeel onder de aandacht te brengen; 
is verheugd over de positieve trend in de 
richting van genderevenwicht;

Or. en

Amendement 9
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt het agentschap door te 
gaan met het ontwikkelen van synergie-
effecten, en de samenwerking en de 
uitwisseling van goede praktijken met 
andere Europese agentschappen verder 
uit te bouwen, teneinde de efficiëntie 
(personeelsbeleid, gebouwenbeheer, IT-
diensten en veiligheid) te vergroten;
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Or. en

Amendement 10
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat alle 
instellingen en organen van de Unie zich 
striktst aan de financiële regels en hoge 
managementsnormen moeten houden;

Or. en

Amendement 11
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat het belangrijk is de 
digitalisering van het agentschap in 
termen van interne werking en 
management te verbeteren, ook om de 
digitalisering van de procedures te 
versnellen; benadrukt dat het agentschap 
wat dit aspect betreft proactief moet 
blijven, teneinde een digitale kloof tussen 
de agentschappen koste wat kost te 
vermijden; wijst er evenwel op dat alle 
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen 
moeten worden getroffen om risico's voor 
de onlineveiligheid van de verwerkte 
informatie te vermijden;

Or. en
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Amendement 12
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept de belangrijke impact 
van het personeelsverloop bij de 
agentschappen van de Europese Unie, en 
dringt aan op personeels- en sociaal 
beleid dat hier verandering in brengt.

Or. en


