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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje významnou úlohu Evropského inspektora ochrany údajů, tj. zajišťovat 
ochranu osobních údajů a soukromí jednotlivců tím, že sleduje zpracovávání osobních 
údajů ze strany orgánů a institucí Unie, poskytuje jim poradenství ohledně všech 
záležitostí souvisejících se zpracováváním osobních údajů a spolupracuje 
s vnitrostátními orgány dohledu s cílem zajistit soudržnou ochranu práv jednotlivců na 
soukromí bez ohledu na to, kde v EU žijí;

2. připomíná, že na Evropského inspektora ochrany údajů se nevztahuje ani zpráva 
Evropského účetního dvora (dále jen „Účetní dvůr“) o plnění rozpočtu EU na rok 2018 
ani zpráva za rok 2018 o agenturách a jiných subjektech Unie; bere na vědomí 
stanovisko Účetního dvora, že malý rozpočet Evropského inspektora ochrany údajů, 
nízký objem jeho finančních transakcí a omezený objem hodnocených rizik 
neodůvodňují zveřejňování takovýchto zpráv; zdůrazňuje však, že informace 
o výsledcích vnějších nezávislých auditů Účetního dvora by měly být veřejně dostupné 
všem orgánům a institucím Unie; vyzývá proto Účetní dvůr, aby své stanovisko 
přehodnotil a začal od příštího roku zveřejňovat zprávy o auditu týkající se Evropského 
inspektora ochrany údajů; zdůrazňuje, že nezávislost Evropského inspektora ochrany 
údajů by neměla Účetnímu dvoru bránit v tom, aby o tomto subjektu Unie zveřejňoval 
zprávy o auditu;

3. vítá výroční zprávu, kterou Evropský inspektor ochrany údajů zveřejnil v únoru 2019; 
oceňuje informace, které jsou v ní obsaženy o všech činnostech Evropského inspektora 
ochrany údajů; zdůrazňuje zejména jeho spolupráci s novým Evropským sborem pro 
ochranu osobních údajů;

4. bere na vědomí skutečnost, že podle výroční zprávy o činnosti Evropského inspektora 
ochrany údajů prověřil Účetní dvůr jednu transakci z rozpočtového roku 2018 a toto 
prověření nevedlo k žádné připomínce; 

5. bere na vědomí skutečnost, že zpráva Evropského inspektora ochrany údajů o provádění 
jeho systému vnitřní kontroly ukazuje, že úroveň vnitřní kontroly je uspokojivá 
a účinná; konstatuje, že toto hodnocení nebylo zpochybněno ani Útvarem interního 
auditu Komise ani Účetním dvorem;

6. bere na vědomí opatření přijatá v návaznosti na usnesení EP o udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu na rok 2017; konstatuje, že Evropský inspektor ochrany údajů vyřešil 
otázky týkající se odvety a whistleblowingu ve svém kodexu chování pro zaměstnance 
a usiluje o to, aby zvýšil povědomí svých pracovníků o tomto tématu.


