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Gan Eiropā, gan visā pasaulē 2019. gadu varētu raksturot kā pārejas gadu.

Tas bija gads, kad pasaule beidzot aptvēra klimata krīzes realitāti un pieprasīja, lai valdības un iedzīvotāji rīkojas. EDAU 
deva savu ieguldījumu, sākot debates par to, kāda varētu būt jauno tehnoloģiju nozīme gan šīs problēmas saasināšanā, 
gan tās mazināšanā.

Tas bija arī gads, kad Honkonga sarosījās, lai aizstāvētos pret tehnoloģijas tumšo pusi, atklājot pasaules skatam 
briesmas, ko slēpj pašapmierinātība un tehnoloģiskais determinisms. Protestētāju maskas ir kļuvušas par elementu, kas 
visā pasaulē simbolizē pretestību pret novērošanas tehnoloģiju izmantošanu, un Eiropa ir kļuvusi par galveno centru 
debatēm, kurās ES līderi un politikas veidotāji kā centrālo jautājumu vērtē sejas atpazīšanas tehnoloģiju izmantošanas 
likumību un atbilstību morāles principiem.

Turklāt tas bija arī lielu pārmaiņu gads Eiropas Savienībai. Darbu sāka jauns Parlaments, jauna Komisija un pat jauns 
(kaut arī ļoti pazīstams) EDAU birojs — visi ar jaunām prioritātēm un nākotnes mērķiem. Mērķtiecīgi tiecoties uz to, lai 
efektīva rīcība pret digitālajiem izaicinājumiem kļūtu par vienu no galvenajiem ES darba kārtības punktiem, ir skaidrs, 
ka vairāki nākamie gadi EADU un mūsu kolēģiem Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā (EADK) būs noslogoti.

Tagad, kad ES ir spēkā jauni tiesību akti par datu aizsardzību, mūsu lielākais izaicinājums 2020. gadā ir nodrošināt, ka 
šie tiesību akti sniedz gaidītos rezultātus. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina, lai ES darba programmā arī turpmāk ir ietverti 
jauni noteikumi par e-privātumu. Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzību un privātumu un šo 
pamattiesību aizsardzības nozīmīgumu, ir visaugstākajā līmenī, kāds jebkad ir bijis, un mēs nevaram pieļaut, ka šis 
līmenis krītas.

Attiecībā uz EDAU tas nozīmē, ka ir pastāvīgi jāpieliek pūles, lai uzturētu visaugstākos datu aizsardzības prakses 
standartus visās ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gada 
maijā, EDAU un ES datu aizsardzības iestādes (DAI) neatlaidīgi strādāja, lai veicinātu gan ES iestādēs, gan ārpus tām 
izpratni par tiešsaistes manipulāciju bīstamību, palīdzot nodrošināt, ka vēlēšanas norit bez starpgadījumiem. Mēs 
turpinājām pievērsties šim jautājumam, veicot izmeklēšanu par to, kā Parlaments izmantojis uzņēmuma NationBuilder 
pakalpojumus savu vēlēšanu tīmekļa vietnes pārvaldībai, nodrošinot, ka iedzīvotāju dati, kas nonāk ES iestādes rīcībā, 
tiek pienācīgi aizsargāti.

Citā EDAU veiktā izmeklēšanā, kas attiecās uz līgumisku vienošanos noslēgšanu starp ES iestādēm un Microsoft, 
priekšplānā izvirzījās jautājums par ES digitālo suverenitāti. Tā neapšaubāmi ir joma, ko gan EDAU, gan ES kopumā 
turpinās pētīt turpmākajos gados, jo Eiropa tiecas izstrādāt savu unikālu un neatkarīgu pieeju digitālajai revolūcijai.

Tomēr sliktā ziņa ir tā, ka mums tas būs jādara pašiem — mums vairs nepalīdzēs viens no lielākajiem cilvēka cieņas 
aizsardzības un veicināšanas atbalstītājiem datu aizsardzības kopienā.

Datu aizsardzības jomā un citās jomās Giovanni Buttarelli bija vizionārs domātājs, kurš vadīja EDAU gan kā uzraudzītājs, 
gan kā uzraudzītāja palīgs gandrīz desmit gadus. Viņa darbība un viss viņa karjeras laikā sasniegtais ir izveidojis datu 
aizsardzību ES un visā pasaulē. Šis gada ziņojums ir viņa darbinieku veltījums viņam un viņa redzējumam — par tādu 
ES, kas ir paraugs debatēs par datu aizsardzību un privātumu digitālajā laikmetā.

Wojciech Wiewiórowski,
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
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EDAU piecu gadu uzraudzības pilnvaras, kas sākās 
2014. gada decembrī, ieceļot Giovanni Buttarelli un 
Wojciech Wiewiórowski attiecīgi EDAU un uzraudzītāja 
palīga amatā, beidzās 2019. gadā. Šā pilnvaru termiņa 
sākumā mēs publicējām EDAU stratēģiju 2015.–2019. 
gadam, kas ir kalpojusi par iedvesmu mūsu darbam 
pēdējos piecos gados.

Tāpēc mūsu darbs 2019. gadā bija vērsts uz mērķi 
nostiprināt iepriekšējos gados gūtos panākumus, novērtēt 
sasniegto progresu un sākt nākotnes prioritāšu noteikšanu.

Diemžēl 2019. gada augustā EDAU Giovanni Buttarelli 
devās mūžībā. Viņš atstāja mantojumu, kas veidos ne 
tikai EDAU nākotni, bet arī datu aizsardzības nākotni 
visā pasaulē.

Padome un Eiropas Parlaments 2019. gada decembrī 
iecēla bi jušo uzraudzītāja palīgu Wojciech 
Wiewiórowski par jauno EDAU, kurš sāka darbu, lai 
noteiktu jaunu EDAU stratēģiju 2019.–2024. gada 
pilnvaru termiņam. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem 
par datu aizsardzību ES iestādēs uzraudzītāja palīga 
amata vieta tika likvidēta.

Jaunā EDAU stratēģija tiks publicēta 2020. gada martā, 
un tajā būs noteiktas mūsu prioritātes un mērķi 
nākamajiem gadiem.

2.1 Jauns datu aizsardzības tiesiskais 
regulējums

ES jaunā datu aizsardzības regulējuma pastāvēšanas 
pirmo gadadienu atzīmēja 2019. gadā. Viens no trim 
mūsu stratēģijā 2015.–2019. gadam noteiktajiem 
mērķiem bija ieviest jaunu ES datu aizsardzības tiesisko 
regulējumu. Tāpēc 2019. gadā mūsu darbs bija vērsts uz 
jauno noteikumu ieviešanu praksē.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) gadījumā 
tas nozīmēja turpināt Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas (EDAK) sekretariāta uzturēšanu un 
atbalstīšanu, vienlaikus sniedzot pilnvērtīgu ieguldījumu 
EDAK locekļa statusā. EDAK, kurā pārstāvētas  
ES 28 dalībvalstu datu aizsardzības iestādes (DAI) un 
EDAU, pienākums ir nodrošināt saskaņotu VDAR 
īstenošanu visā ES.

Mēs 2019. gadā kā EDAK loceklis sniedzām ieguldījumu 
vairākās iniciatīvās. Proti, mēs sadarbojāmies ar EDAK, 
lai sagatavotu pirmo EDAU un EDAK kopējo atzinumu 

par pacientu datu apstrādi, izmantojot ES e-veselības 
tīklu, kā arī kopīgi konsultējām Eiropas Parlamentu par 
ES atbildes pasākumiem uz ASV Mākoņdatošanas 
likumu, kas pilnvaro ASV tiesībaizsardzības iestādes 
pieprasīt, lai ASV pakalpojumu sniedzēji izpauž datus 
neatkarīgi no tā, kurā vietā pasaulē dati tiek glabāti.

Turklāt 2019. gada decembrī apritēja gads, kopš stājās 
spēkā jaunie datu aizsardzības noteikumi ES iestādēm, 
kas izklāstīti Regulā (ES) 2018/1725. Tāpēc visa gada 
gaitā mēs īpaši pievērsāmies tam, lai nodrošinātu, ka ES 
iestādes spēj efektīvi īstenot šos noteikumus. Proti, mēs 
turpinājām cieši sadarboties ar datu aizsardzības 
speciālistiem (DAS) ES iestādēs, lai novērtētu gūto 
progresu un pārrunātu, kā pārvarēt visas radušās 
problēmas, kā arī turpinājām mūsu datu aizsardzības 
apmācības programmu ES iestāžu darbiniekiem.

@EU_EDPS

#EDPS training on new #dataprotection 
regulation for #EUinstitutions addressed 
to high-level management at @Europarl_EN 
- @W_Wiewiorowski stresses the 
importance of #transparency of operations 
and #accountability in the heart of #EU 
#democracy

Turklāt mēs arī intensificējām izpildes pasākumus, 
izmantojot pilnvaras, kas EDAU piešķirtas saskaņā ar 
jauno regulu. Piemēram, 2019. gada jūnijā mēs 
paziņojām sava ES iestāžu tīmekļa vietņu attālinātā 
apsekojuma pirmās kārtas rezultātus, īpaši izceļot 
vairākas jomas, kurās attiecīgajām ES iestādēm bija 
jāveic uzlabojumi.

Viena no jomām, kurās mēs 2019. gadā darbojāmies 
īpaši aktīvi, bija izmeklēšana par datu apstrādes 
darbībām ES iestādēs. EDAU 2019. gadā sāka četras 
izmeklēšanas par dažādiem jautājumiem. Mūsu mērķis 
ir nodrošināt, ka šīm izmeklēšanām ir ilgstoša, pozitīva 
ietekme, nostiprinot sadarbību starp EDAU un 
attiecīgajām iestādēm, uzlabojot datu aizsardzības 
praksi ES iestādēs un nodrošinot visaugstāko 
aizsardzības līmeni visiem iedzīvotājiem.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/edpb-edps-joint-opinion-ehdsi_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
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@EU_EDPS

#EDPS investigation into IT contracts: 
stronger cooperation to better protect 
#rights of all individuals - Read the press 
release: europa.eu/!uk73nK

Īpaši uzskatāms piemērs ir tas, kā mēs izmeklējām 
Microsoft produktu un pakalpojumu izmantošanu ES 
iestādēs, kā rezultātā tika izveidots Hāgas forums. 
Forums, kura dalībnieku otrā tikšanās plānota 2020. 
gada sākumā, ir platforma apspriedēm par to, kā atgūt 
kontroli pār IT pakalpojumiem un produktiem, ko 
piedāvā lielie IT pakalpojumu sniedzēji, un par 
vajadzību kopīgi izstrādāt standarta līgumus, nevis 
piekrist noteikumiem un nosacījumiem, kā tos 
formulējuši šie pakalpojumu sniedzēji.

Ir spēkā arī jauni tiesību akti attiecībā uz divām no ES 
t iesībaizsardzības aģentūrām. EDAU tagad  
ir nostiprinājis savu funkciju kā datu aizsardzības 
uzraudzītājs attiecībā uz operatīvām darbībām  
Eiropolā — ES struktūrā, kas atbild par atbalsta 
sniegšanu dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm cīņā 
pret smagu starptautisko noziedzību un terorismu. Mēs 
2019. gada nogalē uzņēmāmies līdzīgus pienākumus 
arī attiecībā uz Eurojust — ES aģentūru, kuras 
pienākums ir atbalstīt un uzlabot koordināciju un 
sadarbību starp ES dalībvalstu kompetentajām tiesu 
iestādēm jautājumos, kas saistīti ar smagu organizēto 
noziedzību.

@EU_EDPS

#EDPS takes on a new supervisory role at 
Eurojust - A new supervisory framework for 
the processing of personal data at the EU 
Agency for Criminal Justice Cooperation 
(Eurojust) comes into force today. Read 
press release europa.eu/!qG87gn

Tā kā sabiedriskā drošība noteikti būs Eiropas 
Savienībai nozīmīgs politisks jautājums arī nākamajos 
gados, esam apņēmušies nodrošināt, ka ES spēj 

sasniegt palielinātu drošību, nepiemērojot nepamatotus 
ierobežojumus individuālām datu aizsardzības 
tiesībām. Tāpēc mūsu uzdevumi Eiropolā un Eurojust ir 
mērķorientēti uz to, lai nodrošinātu palielinātu darbības 
efektivitāti, vienlaikus garantējot, ka tiek pienācīgi 
aizsargātas pamattiesības, tostarp tiesības uz datu 
aizsardzību un privātumu.

2.2  Norādījumu un konsultāciju 
sniegšana

ES robežu aizsardzības uzlabošana ir — un arī 
turpmākajos gados būs — viena no ES likumdevēja 
prioritātēm. Tāpēc EDAU turpina sniegt konsultācijas un 
norādījumus Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un 
Padomei par jaunām iniciatīvām šajā jomā, vienlaikus arī 
sadarbojoties ar valstu DAI un ES iestādēm, lai 
nodrošinātu ES informācijas sistēmu nepārtrauktu 
drošību.

Lai gan mēs atzīstam, ka ES drošība ir jāuzlabo, tas 
nedrīkst notikt uz datu aizsardzības un privātuma rēķina. 
Mērķis visiem EDAU atzinumiem par priekšlikumiem, 
piemēram, ES un ASV nolīgumu par pārrobežu piekļuvi 
elektroniskiem pierādījumiem un Eiropas elektronisko 
pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem 
krimināllietās, ir nodrošināt, ka tiek aizsargātas gan 
attiecīgo indivīdu personas datu tiesības, gan ES 
robežas.

Mēs arī turpinājām mūsu ciešo sadarbību ar DAI, lai 
nodrošinātu to ES lielapjoma IT datubāzu efektīvu un 
koordinētu uzraudzību, ko izmanto ES politikas 
atbalstam patvēruma, robežu pārvaldības, policijas 
sadarbības un migrācijas jomā.

Papildus tam mēs centāmies nodrošināt politikas 
veidotājiem rīkus, kas palīdz novērtēt, kā ierosinātie ES 
pasākumi, kas ietekmētu pamattiesības uz privātumu un 
personas datu aizsardzību, atbilst Pamattiesību hartai. 
Mēs 2019. gada 19. decembrī publicējām savas 
Pamatnostādnes par samērīguma novērtēšanu. Minētās 
pamatnostādnes apvienojumā ar Metodisko līdzekli 
nepieciešamības novērtējuma veikšanai sniedz 
praktiskus norādījumus politikas veidotājiem, palīdzot 
mazināt problēmas, kas tiem rodas konkrētu politikas 
priekšlikumu nepieciešamības un samērīguma 
novērtēšanā, un tādējādi nodrošina, ka pamattiesības 
tiek pienācīgi aizsargātas.

Tomēr mūsu pamatnostādnes nav paredzētas tikai 
politikas veidotājiem. Mēs 2019. gadā izdevām arī 
Pamatnostādnes par datu pārziņa, apstrādātāja un 
kopīgas kontroles funkcijām un jēdzieniem, cenšoties 
precizēt šos jēdzienus un palīdzēt ES iestādēs 

https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/rights?src=hash
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-investigation-it-contracts-stronger_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-takes-new-supervisory-role-eurojust_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/eu-us-agreement-electronic-evidence_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/eu-us-agreement-electronic-evidence_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/electronic-evidence-criminal-matters_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/electronic-evidence-criminal-matters_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/assessing-proportionality-measures-limit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en
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strādājošajiem labāk izprast to uzdevumus un izpildīt 
datu aizsardzības noteikumus.

Turklāt mūsu darba būtiska daļa 2019. gadā bija vērsta uz 
tehnoloģiskās zinātības attīstīšanu un koplietošanu. Tā kā 
mūsu dzīve patlaban ir lielā mērā atkarīga no tehnoloģiju 
izmantošanas, šādai pieredzei ir būtiska nozīme efektīvas 
datu aizsardzības nodrošināšanā, un EDAU ir pastāvīgi 
tiecies uz to, lai uzņemtos vadību noderīgas jaunu 
tehnoloģisko norišu analīzes izplatīšanā.

Ar savu TechDispatch publikāciju, kas laista klajā 2019. 
gada jūlijā, mēs sniedzam ieguldījumu notiekošajā 
diskusijā par jaunām tehnoloģijām un datu aizsardzību. 
Katrā publikācijas izdevumā pievēršoties citai jaunajai 
tehnoloģijai, mūsu mērķis ir sniegt informāciju par pašu 
tehnoloģiju, novērtēt tās iespējamo ietekmi uz privātumu 
un datu aizsardzību un norādīt saites uz avotiem, kuros 
pieejama plašāka informācija par konkrēto jautājumu.

@EU_EDPS

#EDPS Website Evidence Collector 
receives Global #Privacy & #DataProtection 
Award for innovation at #ICDPPC2019! 
@W_Wiewiorowski The award emphasises 
that DPAs can approach enforcement tasks 
in technically sophisticated way to address 
new DP challenges europa.eu/!ph37BY

Pēc ES iestāžu tīmekļa vietņu mūsu attālināto pārbaužu 
pirmās kārtas mēs arī darījām publiski pieejamu EDAU 
izstrādāto Tīmekļa vietņu pierādījumu vākšanas (WEC) 
rīku. Rīks ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē un kodeksu 
sadarbības platformā GitHub bezmaksas programmatūras 
veidā, un tas ļauj vākt automatizētus pierādījumus par 
personas datu apstrādi. Mēs ceram, ka, publiskojot WEC, 
mēs nodrošināsim DAI, privātuma speciālistiem, datu 
pārziņiem un tīmekļa izstrādātājiem rīkus, kas viņiem 
nepieciešami savu tīmekļa vietņu pārbaudēm.

Visbeidzot, mēs turpinājām darbu, lai attīstītuInterneta 
privātuma inženierijas tīklu (IPEN), kurā apvienoti 
dažādu jomu eksperti, lai stimulētu inženierijas 
risinājumu izstrādi privātuma problēmām. Tagad, piecus 
gadus pēc tīkla izveides, IPEN ir spējīgs pārorientēties 
no vispārīgākas diskusijas par jautājumiem, kas saistīti 
ar privātuma inženieriju, uz mērķtiecīgāku pieeju, kas 
vērsta uz praktisku risinājumu izstrādi privātuma 
inženierijas problēmām.

@EU_EDPS

Looking back on 5 years #EDPS #IPEN -  
The Internet Privacy Engineering Network 
(IPEN) aims to encourage privacy-friendly 
technological development through the 
promotion of state of the art practices in 
#privacy engineering

2.3 Starptautiska pieeja datu 
aizsardzībai

Iepriekšējos piecos gados EDAU ir atvēlējis ievērojamu 
laiku un enerģiju lielākas datu aizsardzības 
konverģences attīstīšanai visā pasaulē. Lai gan datu 
plūsmas ir starptautiskas un šķērso robežas, lēmumi 
par datu aizsardzības noteikumiem tiek joprojām 
pieņemti pārsvarā valstu un — labākajā gadījumā — 
reģionālā līmenī.

Tāpēc 2019. gadā mēs turpinājām sadarboties ar 
saviem reģionālajiem un starptautiskajiem partneriem, 
lai datu aizsardzību integrētu starptautiskos nolīgumos 
un nodrošinātu personas datu saskaņotu aizsardzību 
visā pasaulē. Konkrētāk, mēs cieši sadarbojāmies ar 
EDAK jautājumā par starptautisku datu nosūtīšanu, 
piedaloties Privātuma vairoga nolīguma par datu 
nosūtīšanu starp ES un ASV pārskatīšanā, kā arī kopā 
ar EDAK piedaloties ES Tiesas sēdē Schrems lietā, kas 
attiecās uz līgumos noteiktu datu nosūtīšanas standarta 
klauzulu likumību.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/techdispatch_en
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Privacy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DataProtection?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ICDPPC2019?src=hash
https://twitter.com/W_Wiewiorowski
https://t.co/YaYrDAcr7L
https://edps.europa.eu/press-publications/edps-inspection-software_en
https://github.com/EU-EDPS/website-evidence-collector
https://github.com/EU-EDPS/website-evidence-collector
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IPEN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/privacy?src=hash
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@EU_EDPS

#ePrivacy & its future developments 
discussed by experts from #EU 
institutions and national authorities  
at Berlin Group meeting - #EDPS  
@W_Wiewiorowski, #LIBE  
@BirgitSippelMEP, #EU2019FI @kpieti, 
#EC Peter Eberl, Berlin #DataProtection 
Commissioner Maja Smoltczyk

Mēs arī neatlaidīgi tiecāmies uz savu mērķi veicināt 
globālas debates par digitālo ētiku. Pamatojoties uz 
panākumiem, kas gūti Briselē notikušajā 2018. gada 
Starptautiskajā datu aizsardzības un privātuma 
komisāru konferencē, kuras rīkošanā piedalījās arī 
EDAU, 2019. gadā mēs tiecāmies nodrošināt, ka 
turpinās debates par ētiku digitālajā jomā. Tāpēc mēs 
organizējām vairākus tīmekļseminārus, kurus mēs 
publicējām aplādes veidā savā tīmekļa vietnē. Katrs 
tīmekļseminārs bija veltīts konkrētai problēmjomai, kas 
tika apzināta konferences laikā, tādējādi ļaujot mums 
attiecīgo tematu iztirzāt plašāk.

Diskusija par digitālo ētiku turpinājās arī 2019. gada 
starptautiskajā konferencē — gan darba grupā par 
mākslīgā intelekta, ētikas un datu aizsardzības 
jautājumiem, gan organizējot EDAU papildpasākumu, 
kas veltīts jautājumam par digitālo tehnoloģiju ietekmi uz 
vidi.

2.4 Iekšējā pārvalde

EDAU turpina augt gan lieluma, gan pienākumu ziņā. 
Tāpēc viena no EDAU Cilvēkresursu, budžeta un 
pārvaldes (HRBA) vienības prioritātēm 2019. gadā bija 
nodrošināt, lai EDAU būtu pieejami atbilstoši resursi tā 
uzdevumu veikšanai. Šajā saistībā tika pabeigts 
ekspertu konkurss datu aizsardzības jomā un tika 
publicēts rezerves saraksts, no kura izvēlēties jaunus 
darbiniekus, kā arī tika pieliktas papildu pūles, lai 
paplašinātu un iegūtu biroja telpas mūsu pieaugošā 
kolektīva izvietošanai.

Mēs arī centāmies uzlabot mācību un pilnveides 
iespējas esošajiem darbiniekiem, jo īpaši īstenojot 
iekšēju koučinga iniciatīvu. Turklāt būtisks progress tika 
panākts finanšu un iepirkuma jomās, ieviešot 
efektīvākus finanšu operāciju procesus. Tā būs viena 
no jomām, kurās darbs būs jāturpina arī 2020. gadā.

Sākot jaunā pilnvarojuma īstenošanu, mēs joprojām 
pievērsīsimies administratīvo procesu efektivitātes 
uzlabošanai, lai nodrošinātu, ka EDAU rīcībā ir 
pienācīgi resursi un iespējas reaģēt uz jaunām 
problēmām datu aizsardzības jomā.

2.5 Komunikācija par datu aizsardzību

EDAU komunikācijas tvērums un ietekme pastāvīgi 
paplašinās. Efektīvai komunikācijai ir būtiska nozīme, 
nodrošinot, ka informācija par EDAU darbībām 
sasniedz attiecīgo ārējo mērķauditoriju.

Palielinoties sabiedrības interesei par datu aizsardzību 
un iesaistei datu aizsardzībā, mēs savus komunikācijas 
pasākumus 2019. gadā izvērsām tā, lai, pamatojoties uz 
iepriekšējos gados gūtajiem panākumiem, nostiprinātu 
savu kā cienījama starptautiska līdera statusu datu 
aizsardzības jomā. Tas nozīmēja pastāvīgus centienus 
vairākās jomās, tostarp tādās kā tiešsaistes plašsaziņas 
līdzekļi, pasākumi un publikācijas un ārējās attiecības ar 
presi un ieinteresētajām personām.

Tagad, kad ir spēkā jaunais pilnvarojums, mūsu 
uzmanība nākamgad būs pievērsta tam, lai mēs 
turpinātu attīstīt savus komunikācijas rīkus nolūkā 
atbalstīt jaunās stratēģijas, kas tiks publicēta 2020. gada 
martā, veiksmīgu īstenošanu.

2.6  Galvenie darbības rādītāji 
2019. gadā

Lai mums būtu vieglāk uzraudzīt savas darbības, mēs 
izmantojam vairākus galvenos darbības rādītājus 
(GDR). Tas nodrošina mums spēju vajadzības gadījumā 
pielāgot savas darbības, lai palielinātu sava darba 
ietekmi un savu resursu izmantošanas efektivitāti. Mūsu 
GDR atspoguļo stratēģiskos mērķus un rīcības plānu, 
kā noteikts mūsu stratēģijā 2015.–2019. gadam.

Zemāk sniegtajā GDR apkopojumā ir iekļauts katra 
GDR īss apraksts un rezultāti 2019. gada 31. decembrī. 
Vairumā gadījumu rezultāti ir salīdzināti ar sākotnējiem 
mērķrādītājiem.

Mēs 2019. gadā sasniedzām vai pārsniedzām — dažos 
gadījumos pat ievērojami — mērķrādītājus, kas noteikti 
sešos no astoņiem GDR, tikai otrajā DGR atpaliekot no 
izvirzītā mērķrādītāja.

Šie rezultāti atspoguļo pozitīvo rezultātu, ko guvām, 
īstenojot attiecīgos stratēģiskos mērķus 2015.–2019. 
gada stratēģijas pēdējā gadā.

Visbeidzot, septīto GDR 2019. gadā nevar novērtēt, jo 
personāla apsekojumu veic tikai reizi divos gados.

https://twitter.com/hashtag/ePrivacy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
https://twitter.com/W_Wiewiorowski
https://twitter.com/hashtag/LIBE?src=hash
https://twitter.com/BirgitSippelMEP
https://twitter.com/hashtag/EU2019FI?src=hash
https://twitter.com/kpieti
https://twitter.com/hashtag/EC?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DataProtection?src=hash
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
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GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI
REZULTĀTI 2019. 

GADA 31. 
DECEMBRĪ

2019. GADA 
MĒRĶRĀDĪTĀJS

Pirmais mērķis. Digitāla datu aizsardzība

Pirmais GDR

Iekšējais 
rādītājs

To iniciatīvu skaits, kas sekmē tehnoloģijas, lai 
uzlabotu privātumu un datu aizsardzību, un ko 
organizēja vai līdzorganizēja EDAU

Deviņas iniciatīvas Deviņas iniciatīvas

Otrais GDR

Iekšējais un 
ārējais 
rādītājs

To pasākumu skaits, kas orientēti uz starpnozaru 
politikas risinājumiem (iekšējiem un ārējiem)

Septiņi pasākumi Astoņi pasākumi

Otrais mērķis. Pasaules mēroga partnerību stiprināšana 

Trešais GDR

Iekšējais 
rādītājs

To gadījumu skaits, kas izskatīti starptautiskā līmenī 
(EDAK, Eiropas Padome, ESAO, Globālais privātuma 
aizsardzības tīkls (GPEN), starptautiskas konferences) 
un kam EDAU ir sniedzis ievērojamu rakstisku 
ieguldījumu

62 gadījumi 10 gadījumi

Trešais mērķis. Jauna ES datu aizsardzības tiesiskā regulējuma ieviešana

Ceturtais 
GDR

Ārējais 
rādītājs

Atzinumu/komentāru skaits, kas sniegti, atbildot uz 
konsultāciju pieprasījumiem (Komisija, EP, Padome, 
DAI u. tml.)

26 konsultācijas 10 konsultācijas

Piektais GDR

Ārējais 
rādītājs

Kāds apmierinātības līmenis ir datu aizsardzības 
inspektoriem / datu aizsardzības koordinatoriem / 
kontrolieriem, kuri atbild par sadarbību ar EDAU un 
vadlīnijām, tostarp iesaistīto personu apmierinātība ar 
apmācību.

90 % 70 %

Atbalstošie faktori — komunikācija un resursu pārvaldība

Sestais GDR

Ārējais 
rādītājs

Sekotāju skaits EDAU sociālo plašsaziņas līdzekļu 
kontos (Twitter, LinkedIn, YouTube)

40 421 (L: 20 357, 
T: 18 424, Y: 1640)

Sekotāju skaits iepriekšējā 
gadā + 10 %

Septītais 
GDR

Iekšējais 
rādītājs

Darbinieku apmierinātības līmenis N/P 75 %

Astotais GDR

Iekšējais 
rādītājs

Budžeta izpilde 91,69 % 90 %



Kā sazināties ar ES

Klātienē

Visā	Eiropas	Savienībā	ir	simtiem	Europe Direct	informācijas	centru.	Sev	tuvākā	centra	adresi	varat	atrast	tīmekļa	
lapā	https://europa.eu/european-union/contact_lv

Pa tālruni vai e-pastu

Europe Direct	ir	dienests,	kas	atbild	uz	jūsu	jautājumiem	par	Eiropas	Savienību.	Ar	šo	dienestu	varat	sazināties	šādi:
– 	pa	bezmaksas	tālruni:	00	800	6	7	8	9	10	11	(daži	operatori	par	šiem	zvaniem	var	iekasēt	maksu);	
–	pa	šādu	parasto	tālruņa	numuru:	+32	22999696;	
–	pa	e-pastu,	izmantojot	šo	tīmekļa	lapu:	https://europa.eu/european-union/contact_lv

Kā atrast informāciju par ES

Internetā

Informācija	par	Eiropas	Savienību	visās	oficiālajās	ES	valodās	ir	pieejama	portālā	Europa:	https://europa.eu/euro-
pean-union/index_lv

ES publikācijas

ES	bezmaksas	un	maksas	publikācijas	varat	lejupielādēt	vai	pasūtīt	šeit:	https://op.europa.eu/lv/publications.	Vairākus	
bezmaksas	publikāciju	eksemplārus	varat	saņemt,	sazinoties	ar	Europe	Direct	vai	tuvāko	informācijas	centru	(sk.	
https://europa.eu/european-union/contact_lv).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti

Ar	visu	ES	juridisko	informāciju,	arī	kopš	1952.	gada	pieņemtajiem	ES	tiesību	aktiem	visās	oficiālajās	valodās,	varat	
iepazīties	vietnē	EUR-Lex:	http://eur-lex.europa.eu

ES atklātie dati

ES	atklāto	datu	portāls	(http://data.europa.eu/euodp/lv)	dod	piekļuvi	ES	datu	kopām.	Datus	var	lejupielādēt	un	bez	
maksas	izmantot	kā	komerciāliem,	tā	nekomerciāliem	mērķiem.

https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/index_lv
https://europa.eu/european-union/index_lv
https://op.europa.eu/lv/publications
https://europa.eu/european-union/contact_lv
http://eur-lex.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/lv


Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs
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          EDPS
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