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1. Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Unió 2013-as pénzügyi 

évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. 

szakasz – Európai Adatvédelmi Biztos (2014/2085(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére1, 

– tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó összevont éves 

beszámolójára (COM(2014)0510 – C8-0154/2014)2, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év költségvetésének 

végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt3, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti megbízhatósági nyilatkozatára4, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) 

bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre5, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és 

az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

                                                 
1 HL L 66., 2013.3.8. 
2 HL C 403., 2014.11.13., 1. o. 
3 HL C 398., 2014.11.12., 1. o. 
4 HL C 403., 2014.11.13., 128. o. 
5 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. 



 

 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, és 

különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 

Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0118/2015), 

1. mentesítést ad az európai adatvédelmi biztos számára az európai adatvédelmi biztos 

2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 

képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai 

Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai 

adatvédelmi biztosnak, valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak, és gondoskodjon 

azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről. 

                                                 
1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 



 

 

2. Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Unió 2013-as 

pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IX. szakasz – Európai 

adatvédelmi biztos (2014/2085(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, IX. szakasz – Európai 

adatvédelmi biztos, 

– tekintettel az európai ombudsman 2015. február 26-i határozatára, amely a 

visszaélések bejelentésével kapcsolatos, OI/1/2014/PMC számú saját 

kezdeményezésű ombudsmani vizsgálatot zárta le, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 

Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0118/2015), 

1. üdvözli a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2013. december 31-i 

fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az európai adatvédelmi biztos igazgatási 

és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától 

mentesek voltak, és az igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos megvizsgált 

felügyeleti és kontrollrendszerek eredményesen működtek; 

2.  megjegyzi, hogy a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a 

Számvevőszék megállapította, hogy az európai adatvédelmi biztos tekintetében nem 

tártak fel lényeges hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez 

kapcsolódó ellenőrzött terülteken; 

3.  megállapítja, hogy 2013-ban az adatvédelmi biztos összesen 7 661 409 EUR összegű 

előirányzattal rendelkezett (2012-ben ez az összeg 7 624 090 EUR volt), és hogy az 

előirányzatok végrehajtási aránya 84,7%-os volt (2012-ben 83,2%); ezt kedvező 

fejleménynek tartja, és további erőfeszítéseket sürget a végrehajtási arány javítására; 

4.  hangsúlyozza, hogy az európai adatvédelmi biztos költségvetése kizárólag igazgatási 

jellegű; megállapítja, hogy az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos 

kiadások végrehajtási aránya 93,41% (I. cím), míg az épületekkel és 

berendezésekkel, valamint az intézmény működésével kapcsolatos kiadásoké 99,14% 

(II. cím); 

5.  megjegyzi az adatvédelmi biztos elkötelezettségét a munkaerő-felvételi és beszerzési 

eljárások időben történő felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos rendszerének 

további fejlesztésére; támogatja az adatvédelmi biztost abban, hogy továbbra is 

ellenőrizze a juttatások kezelését és javítsa az e téren nyújtott teljesítmény szintjét; 

6.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által 2013 

júniusában az adatvédelmi biztos tekintetében végzett nyomon követési ellenőrzés 

eredményeként lezárásra került az adminisztratív eljárásokkal kapcsolatos 



 

 

intézkedések és ajánlások többsége, és hogy a megállapítások szerint 2013. december 

31-i dátummal nem volt szükség további ajánlásokra; 

7. tudomásul veszi, hogy a panaszokban található adatok védelmére vonatkozó ajánlás 

végrehajtására a 2013. júniusi nyomon követési ellenőrzésig az ügyviteli rendszer 

(CMS) telepítésének késedelme miatt nem került sor; megállapítja, hogy mivel a 

CMS 2013 októbere óta működik, ezt az ajánlást a tervek szerint 2014 során 

maradéktalanul végre kellett volna hajtani; 

8. megállapítja, hogy a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő 

megítélése szerint az irányítási és ellenőrzési rendszer működése megfelelő és javult, 

és hogy a 2013-as éves tevékenységi jelentés összeállításkor lényeges hiba nem 

került napvilágra, továbbá hogy az előzetes ellenőrzésekhez semmilyen fenntartást 

nem kellett hozzáfűzni; 

9.  ismételten hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés növelte az európai 

adatvédelmi biztos hatáskörét azzal, hogy az adatvédelmet valamennyi uniós 

szakpolitikára kiterjesztette; megjegyzi, hogy a Tanácsban (a Bizottság által 2012. 

január 25-én javasolt) új adatvédelmi jogi keretről szóló megbeszélések jelenleg is 

zajlanak; 

10. megjegyzi, hogy a III. cím az új Európai Adatvédelmi Testület független 

titkárságának létrehozása céljából került be az adatvédelmi biztos költségvetésébe; 

megjegyzi, hogy a cím a jogi keret elfogadásáig nem tartalmaz előirányzatokat; 

11.  tudomásul veszi, hogy nemrég új eszköz – a tevékenységalapú költségszámítás – 

került elfogadásra, amelynek célja, hogy javítsa az erőforrások elosztásának 

hatékonyságát, és amelyet 2015-ben vezetnek be; 

12. tájékoztatást kér az adatvédelmi biztos titkársága átszervezésének költségvetési 

vonzatairól; 

13. rámutat ara, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) arra a megállapításra jutott, 

hogy a legutóbbi, 2011-ben végzett kockázatértékelés óta jelentős előrelépések 

történtek; sürgeti az adatvédelmi biztost, hogy folytassa erőfeszítéseit a fennmaradó 

függőben lévő ajánlások végrehajtására; 

14.  megjegyzi a videokonferencia-rendszer üzembe helyezését az adatvédelmi biztos új 

székhelyén; tájékoztatást kér arról, hogy a rendszert 2013-ban hány ülés esetében 

használták; 

15. teljes mértékben támogatja a forrásfelhasználás hatékonyságának értékelésére 

vonatkozó fő teljesítménymutatók létrehozását; sürgeti az adatvédelmi biztost, hogy 

az éves tevékenységi jelentés a továbbiakban is tartalmazzon eredménytáblát; 

16. kéri, hogy az adatvédelmi biztos ingatlanpolitikáját mellékeljék az éves tevékenységi 

jelentéshez, különös tekintettel annak fontosságára, hogy az ehhez kapcsolódó 

költségek ésszerűek maradjanak, és ne legyenek túl magasak; 

17.  megismétli tavalyi kérését, hogy készítsenek átfogó táblázatot az európai 

adatvédelmi biztos rendelkezésére álló valamennyi emberi erőforrásról, besorolási 

fokozatok, nemek és állampolgárság szerinti bontásban; megjegyzi, hogy ezt a 



 

 

táblázatot automatikusan bele kell foglalni az intézmény éves tevékenységi 

jelentésébe; 

18. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy kevés vezető beosztású álláshelyet tölt be nő; kéri 

egy olyan esélyegyenlőségi terv megvalósítását, amely külön vonatkozik a 

vezetőségi álláshelyekre ezen egyenlőtlenség mielőbbi megszüntetése céljából; 

19. úgy véli, hogy válság és általános költségvetési megszorítások idején csökkenteni 

kell az uniós intézmények személyzete részére tartott „irodán kívüli napok” 

költségeit, és ezeket lehetőség szerint az intézmények saját épületeiben kell 

megtartani, mivel a belőlük származó többletérték nem indokol ilyen magas 

költségeket; 

20.  aggodalommal állapítja meg, hogy hatalmas különbségek vannak a különböző uniós 

intézmények fordítási költségei között; ezért kéri a fordítással foglalkozó 

intézményközi munkacsoportot, hogy tárja fel az említett különbségek okát és 

javasoljon megoldásokat ezen egyenlőtlenség megszüntetésére, illetve a fordítási 

költségek harmonizálására a minőség és a nyelvi sokszínűség teljes mértékű 

tiszteletben tartása mellett; megjegyzi, hogy ebből a célból a munkacsoportnak újra 

kell kezdenie az intézményközi együttműködést a bevált gyakorlatok és az 

eredmények megosztása céljából, valamint azonosítania kell azokat a területeket, 

ahol erősíteni lehet az intézményközi együttműködést vagy megállapodásokat; 

megjegyzi, hogy a munkacsoportnak továbbá törekednie kellene egy egységes 

módszertan kialakítására a fordítási költségek bemutatására minden egyes 

intézménynél, a költségek elemzésének és összehasonlításának megkönnyítése 

céljából; megjegyzi, hogy a munkacsoportnak 2015 vége előtt be kellene mutatnia a 

következtetéseit; kér minden intézményt, hogy aktívan vegyenek részt az 

intézményközi munkacsoport tevékenységében; e tekintetben emlékeztet a 

többnyelvűség tiszteletben tartásának alapvető fontosságára az uniós 

intézményeknél, annak érdekében, hogy biztosításuk az egyenlő bánásmódot és az 

esélyegyenlőséget az Unió minden polgára számára; 

21. teljes mértékben egyetért az ombudsmani hivatal által meghirdetett átláthatósági 

politikával, és egy olyan eljárás bevezetésére szólít fel, amely előzetesen értékeli 

egyes közzétételek várható hatását annak érdekében, hogy az elfogult értelmezés 

elkerülése érdekében azokat indokolással ellátva lehessen közzétenni; rámutat, hogy 

ezt az eljárást az ombudsmannak az adatvédelmi biztossal, a Bizottsággal és a 

közzétételben érintett intézménnyel közösen kellene elindítania; 

22.  aggódik a visszaélés bejelentésére vonatkozó belső szabályok késedelmes elfogadása 

miatt; felszólítja az adatvédelmi biztost, hogy további késlekedés nélkül hajtsa végre 

azokat; 

23. üdvözli, hogy a 2013 és 2014 közötti időszakra vonatkozó stratégia kidolgozásakor 

az adatvédelmi biztos megszívlelte a 2010-re és 2012-re vonatkozó mentesítésekben 

az Európai Parlament által tett észrevételeket, és hogy a stratégia végrehajtása pozitív 

hatással volt tevékenységére; 

24. általánosságban úgy véli, hogy az adatvédelmi biztosnak nagyobb figyelmet kell 

fordítania a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére az évenkéntiség 

költségvetési elve szempontjából, különös tekintettel arra, hogy hatáskörének 



 

 

ellátásához mennyire gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használja fel az 

előirányzatokat. 

 


