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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į svarbų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (toliau – 
EDAPP) vaidmenį – užtikrinti asmens duomenų ir asmenų privatumo apsaugą stebint 
asmens duomenų tvarkymą Sąjungos institucijose ir įstaigose, konsultuojant jas visais 
su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais ir bendradarbiaujant su 
nacionalinėmis priežiūros institucijomis, kad būtų užtikrinta nuosekli asmenų privatumo 
teisių apsauga, nepaisant jų gyvenamosios vietos Sąjungoje; 

2. primena, kad EDAPP nėra decentralizuota Sąjungos agentūra, ir mano, kad net jei jo 
biudžetas sudaro labai mažą Sąjungos biudžeto procentinę dalį, Europos Audito Rūmai 
(toliau – Audito Rūmai) vis tiek turėtų tinkamai išnagrinėti EDAPP operacijų teisėtumą 
ir tvarkingumą, nes, norint užtikrinti tinkamą visų Sąjungos įstaigų veikimą, skaidrumas 
yra labai svarbus; atkreipia dėmesį į tai, kad EDAPP neįtraukiamas nei į Audito Rūmų 
ataskaitą dėl 2019 m. Sąjungos biudžeto vykdymo, nei į 2019 m. ataskaitą dėl Sąjungos 
agentūrų ir kitų įstaigų; 

3. palankiai vertina EDAPP 2020 m. kovo mėn. paskelbtą metinę ataskaitą; teigiamai 
vertina joje pateiktas įžvalgas apie visą EDAPP 2019 m. veiklą; ypač atkreipia dėmesį į 
jo bendradarbiavimą su Europos duomenų apsaugos valdyba;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis EDAPP metine veiklos ataskaita, Audito Rūmai 
išnagrinėjo 2019 finansinių metų veiklą ir nepateikė dėl jos jokių pastabų;

5. pripažįsta, kad EDAPP ataskaitoje dėl jo vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimo 
parodoma, kad vidaus kontrolės lygis yra patenkinamas ir veiksmingas; pažymi, kad dėl 
šio vertinimo nesuabejojo nei Komisijos Vidaus audito tarnyba, nei Audito Rūmai. 


