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Ievads
Šis ir kopsavilkums trešajam gada ziņojumam 1 , ko izstrādājis Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītājs (EDAU). Peter Hustinx (EDAU) un Joaquín Bayo Delgado (uzraudzītāja palīgs)
2004. gada janvārī sāka darbu, lai izveidotu neatkarīgu iestādi, kas nodarbotos ar personas
datu aizsardzību "Eiropas līmenī". Tās galvenās darbības, kā noteikts Regulā 45/2001 2 ,
ir:
• uzraudzīt ES administrācijas veikto personas datu apstrādi, nodrošinot, ka netiek
pārkāptas to personu tiesības un brīvības, kuru datus apstrādā;
• konsultēt par priekšlikumiem jauniem ES tiesību aktiem, kas ietekmēs datu
aizsardzības jomu;
• sadarboties ar citām datu aizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu nemainīgi augstu
datu aizsardzības līmeni Eiropā.
Pirmajā pastāvēšanas gadā iestāde faktiski tika izveidota, savukārt otrajā nostiprināja tās
uzdevumus. Ar šo trešo ziņojumu tiek sākts izvērtēt rezultātus. Vispārējais iespaids ir
tāds, ka EK iestādes un struktūras 3 ir guvušas panākumus šajā jomā un ka tās arvien
vairāk izmanto EDAU, lai pareizi veiktu ikdienas darbu – apstrādātu personas datus, kā
arī gadījumos, kad tās veido jaunus ES tiesību aktus.
Vēl joprojām neatrisināti ir vismaz divi uzdevumi. Pirmais ir visā ES administrācijā īstenot
datu aizsardzības noteikumus un principus un kā "labas pārvaldības" daļu izstrādāt "datu
aizsardzības kultūru". EDAU no 2007. gada pavasara sāks novērtēt progresu, kas panākts
visās iestādēs un struktūrās, un nodrošinās attiecīgu atbildi.
Otrais uzdevums ir pabeigt datu aizsardzības principu iestrādi Kopienas tiesību aktos un
uzlabot ES politikas kvalitāti gadījumos, kad efektīva datu aizsardzība ir priekšnoteikums
politikas panākumiem. Ir skaidrs, ka uzdevumā ietilpst arī privātās dzīves neaizskaramības
perspektīvu veiksmīga iekļaušana dažās jomās, piemēram, sabiedrības drošības un
tiesībaizsardzības politikā, kas, šķiet, reizēm izmanto citas pieejas.
Uzraudzība
Pašreizējā sabiedrībā mūsdienīgās administrācijas apstrādā personas datus daudzās jomās.
Tās apstrādā datus par darbiniekiem un arī par apmeklētājiem, finansējuma saņēmējiem
un daudzu citu kategoriju personām. EK iestādes un struktūras katru dienu kā daļu no
ikdienas darbībām likumīgi apstrādā lielu daudzumu personas datu.
Viens no galvenajiem EDAU uzdevumiem ir uzraudzīt, lai, apstrādājot attiecīgo personu
personas datus, netiktu pārkāptas viņu tiesības un brīvības. Tiesiskais regulējums ir
Regula 45/2001, kurā noteikti vairāki personas datu apstrādātāju pienākumi, kā arī
vairākas to personu tiesības, kuru dati tiek apstrādāti.
Par vienkāršām personas datu apstrādes darbībām, kas īpaši neapdraud datu subjektu,
paziņo attiecīgās iestādes vai struktūras datu aizsardzības inspektoram (DAI). DAI veic
Pilna teksta versija ir pieejama šeit: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/22.
To var bez maksas pasūtīt angļu, franču un vācu valodā.
2 Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti, OV L 8,
12.01.2001., 1. lpp.
3 Regulas (EK) 45/2001 termini "iestādes" un "struktūras" ir lietoti visā ziņojumā. Tie attiecas arī uz
Kopienas aģentūrām. Pilns saraksts pieejams šeit:
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm
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uzskaiti par visu šādu apstrādi un nodrošina, ka iestādē vai struktūrā piemēro minēto
regulu – piemēram, ka personas datus apstrādā tikai ar likumīgu pamatojumu.
Ja personas datu apstrāde īpaši apdraud personas, kuru dati tiek apstrādāti, tas vispirms
jāpārbauda EDAU. EDAU nosaka, vai datu apstrāde atbilst regulai. Šādas (riskanta)
personas datu apstrādes piemēri ir, ja tā attiecas uz darbinieku novērtēšanu, personas
veselību, aizdomām par izdarītiem nodarījumiem u.c. 4
Uzraudzības darbs, ko vada uzraudzītāja palīgs, ietver konsultācijas un palīdzību DAI,
iepriekš pārbaudot riskantās apstrādes darbības, veicot izmeklēšanas un atbildot uz
sūdzībām u.c. Šajā darbā ietilpst arī atsauces un nostājas dokumentu izstrāde un Eurodac
centrālās nodaļas uzraudzība.
2006. gadā tika sniegti 54 atzinumi par iepriekšējas pārbaudes lietām – to skaits, salīdzinot
ar 2005. gadu, ir palielinājies par divām trešdaļām. Tikai 5 no šīm lietām tiešām bija
iepriekšējas pārbaudes lietas, proti, tās pirms uzsākšanas tika iesniegtas EDAU.
Iepriekšējas pārbaudes lietas galvenokārt attiecās uz personas datu apstrādi saistībā ar
personāla novērtējumiem, slimības vēsturēm, datorizētu pārraudzību, disciplinārām
procedūrām un sociālajiem dienestiem. Gaidāms, ka nepadarītos darbus saistībā ar ex-post
iepriekšējās pārbaudes lietām 5 pabeigs līdz 2007. gada pavasarim.
Šajā darbā ietilpst arī noteikt, vai iepriekšēja pārbaude ir vajadzīga lietās, par kurām DAI
šaubās un konsultējas ar EDAU. Turklāt, tā kā EDAU konsultācijās un iepriekšējas
pārbaudes atzinumos sniedz dažādus ieteikumus (lai apstrādes procedūrā nepārkāptu
regulas noteikumus), ir jākontrolē attiecīgās iestādes vai struktūras veiktie pasākumi.
EDAU 2006. gadā saņēma 52 sūdzības un 5 no tām atzina par pieņemamām un izskatīja
sīkāk. Tas ir gandrīz divtik daudz kā 2005. gadā. Lielais vairums saņemto sūdzību vēl
joprojām neietilpst EDAU uzraudzības kompetencē, piemēram, tāpēc, ka tās attiecas uz
personas datu apstrādi tikai dalībvalstu līmenī (tas ir valstu datu aizsardzības iestāžu
(VDAI) kompetencē).
Novembrī tika parakstīts Saprašanās memorands ar Eiropas ombudu (kurš risina
sūdzības par administratīvām kļūdām iestādēs un struktūrās), kurā noteica sistēmu rīcībai
gadījumos, kad abas iestādes ir kompetentas.
Dažādās jomās 2006. gadā veica daudzas izmeklēšanas. Divas no tām, kas pelnījušas
īpašu uzmanību, ir saistībā ar Eiropas Komisijas Konkurences ĢD un Eiropas Centrālās
bankas (ECB) lomu SWIFT 6 lietā. Pirmā izmeklēšana attiecās uz liela mēroga nozares
pētījumu, ko veica Komisija, un tā ietvēra klientu datu ievākšanu. Otrā attiecās uz ECB
dažādajām lomām saistībā ar to, ka SWIFT sistēmai (ziņojumu tīkls starptautiskiem
maksājumiem) piekļuva ASV iestādes. EDAU pieprasīja, lai ECB nodrošinātu to, ka
Eiropas maksājumu sistēmas pilnībā atbilst Eiropas datu aizsardzības likumiem. SWIFT
lietu turpinās uzraudzīt 2007. gadā.

Plašākai informācijai skatīt pilno teksta versiju un Regulas 45/2001 27. pantu.
Regula 45/2001 stājās spēkā 2001. gada 1. februārī un EDAU un EDAU vietnieka iecelšana stājās
spēkā 2004. gada 17. janvārī. Ex-post iepriekšējās pārbaudes lietas attiecas uz tādu darbību apstrādi,
kas sāktas pirms viņu iecelšanas amatā un ko tāpēc nevarēja pārbaudīt pirms to sākšanas.
6 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Pasaules Starpbanku finanšu
telekomunikāciju sabiedrība).
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EDAU 2006. gadā konsultēja par lielāku skaitu administratīvu pasākumu nekā
iepriekšējos gados. Pēc paša iniciatīvas EDAU sāka aptauju par praksi attiecībā uz
personas lietām. Tāpat EDAU sāka aptaujas par personas datu pārsūtīšanu uz trešām
valstīm un starptautiskām organizācijām, kā arī par video novērošanas izmantojumu
iestādēs un struktūrās. Darbu ar šiem nozīmīgajiem jautājumiem turpinās 2007. gadā.
Darbs turpinās arī saistībā ar dokumentu "Publiska piekļuve dokumentiem un datu
aizsardzība" 7 un projektu dokumentam par datorizētu pārraudzību, kas attiecas uz
datiem, kas radīti, izmantojot elektroniskās komunikācijas (tālruni, e-pastu, internetu u.c.).
EDAU uzstājās Pirmās instances tiesas lietā par šo tēmu, atbalstot prasītāja prasību, lai
Komisija darītu pilnībā pieejamu pieprasīto apmeklējumu sarakstu. DAI tika iepazīstināti
ar projektu dokumentam par datorizētu pārraudzību, lai apkopotu viņu komentārus un
viedokļus, un tika organizēts seminārs, lai testētu dokumenta pamatprincipus.
Visā 2006. gadā kopā ar valstu DAI turpināja kopīgu Eurodac uzraudzību. EDAU cita
starpā jūnijā organizēja otru koordinācijas sanāksmi. EDAU kā centrālās nodaļas
uzraudzības iestādei ir arī regulāras sanāksmes ar Komisiju, kas iesaistīto dalībvalstu vārdā
vada sistēmu. EDAU sadarbībā ar Vācijas un Francijas ekspertiem 2006. gada septembrī
sāka padziļinātu drošības revīziju, un līdz 2007. gada pavasarim sniegs galīgo ziņojumu
par to.
Konsultācijas
EDAU konsultanta pienākumos ietilpst eksperta atzinumu sniegšana iestādēm un
struktūrām par visiem jautājumiem saistībā ar personas datu aizsardzību. Tas ir īpaši
būtiski saistībā ar tiesību aktu priekšlikumiem, kam ir ietekme uz datu aizsardzību. Tādos
gadījumos EDAU atzinums ir ES likumdošanas procesa obligāta sastāvdaļa.
2006. gada laikā tālāk attīstīja konsultāciju politiku 8 . EDAU tīmekļa vietnē decembrī
publicēja 2007. gadā veicamo darbu sarakstu. Turklāt sniegto atzinumu skaits ir gandrīz
divkāršojies, salīdzinot ar 2005. gadu, – 11 atzinumi, kas attiecas uz tādām jomām kā
informācijas apmaiņa saskaņā ar pieejamības principu, vīzas (tostarp piekļuve plaša
mēroga Vīzu informācijas sistēmai (VIS)), pases un konsulārās instrukcijas, un finanšu
lietas.
Policijas un tiesu iestāžu sadarbības jomā krimināllietās liela problēma ir priekšlikumu
pieņemšanas kārtība. EDAU iebilda pret to, ka pieņem tiesību aktus, kas atvieglo datu
apmaiņu, pirms ir garantēts atbilstīgs datu aizsardzības līmenis. Par priekšlikumu izveidot
šādu sistēmu EDAU ir sniedzis divus atzinumus, kuros uzsvēra, ka, pirms notiek datu
apmaiņa, ir vajadzīga aizsardzības sistēma.
EDAU izskatīja biometrisko datu izmantošanas ieviešanu vairākos Komisijas
priekšlikumos. Tā kā biometriskie dati ir ļoti konfidenciāli un īpaši apdraud datu
subjektus, tie ir jāapstrādā, sniedzot īpaši konsekventas un stingras garantijas. Vēl viens
vispārējs jautājums, kam 2006. gadā vairākos atzinumos pievērsa īpašu uzmanību, ir
pieaugošā tendence veidot centrālas datubāzes un liela mēroga IT sistēmas. EDAU ir
novērojis tendenci – kad ir izveidota datubāze, vairākām citām iestādēm sniedz piekļuvi
tai ar citiem iemesliem, ne tiem, kādiem datubāze izveidota. Nelikumīgas izmantošanas
T-194/04; Bavarian Lager pret Komisiju
Skat. arī politikas dokumentu, kas publicēts 2005. gada martā un pieejams šeit:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21
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risks ir vēl viens svarīgs iemesls, kāpēc šīs datubāzes īpaši apdraud personas, kuru dati ir
izmantoti.
Citas jomas, kam tiek pievērsta īpaša uzmanība, ir garantiju trūkums saistībā ar personas
datu apmaiņu ar trešām valstīm. EDAU uzstāja, ka šāda pārsūtīšana var tikt atļauta tikai,
ja tajā nodrošina atbilstīgu personas datu aizsardzības līmeni, vai arī, ja tā ietilpst
Direktīvā 95/46/EK 9 noteiktajās atkāpēs.
Papildus atzinumiem, kas sniegti par ierosinātajiem tiesību aktiem, EDAU pievērsās arī
citiem būtiskiem jautājumiem, piemēram, kā vislabāk strukturēt otrās paaudzes Šengenas
Informācijas sistēmas (SIS II) uzraudzību, datubāzu savstarpēju izmantojamību un
PNR 10 datu nosūtīšanu uz Amerikas Savienotajām Valstīm.
EDAU turpina uzraudzīt jauno tehnoloģisko attīstību, piemēram, izmantojot tehnoloģijas
un pētniecību un attīstību privātuma un datu aizsardzības vajadzībām. Tāpat tika
uzraudzīta attīstība politikā un tiesību aktos – ne tikai saistībā ar brīvības, drošības un
tiesiskuma jomas jauninājumiem, bet arī citām jomām, piemēram, sistēmas pārskatīšanu
saistībā ar privātumu un elektroniskajām komunikācijām.
Sadarbība
EDAU veikums, lai strādātu ar datu aizsardzības galvenajiem uzdevumiem, ir plašāks
nekā tikai darbība divās konkrētās pārraudzības un konsultāciju jomās. Eiropas
integrācija ir iemesls, kādēļ sadarbība ar citām iestādēm ir kļuvusi būtiska, lai varētu
nodrošināt personas datu brīvas aprites sekmīgu darbību, kas balstīta uz pilsoņu augstu
aizsardzības līmeni.
Galvenais sadarbības forums datu aizsardzības iestādēm Eiropā ir 29. panta darba grupa.
Tā tiekas plenārsēdē piecas reizes gadā, bet var veikt arī praktiskus pasākumus dažādās
apakšgrupās, kā arī izmantojot slēgtu tīmekļa vietni, kas veicina informācijas kopīgu
izmantošanu. Darba grupai ir nozīmīga loma, lai nodrošinātu, ka Direktīvas 95/46
vispārējie principi tiek vienādi piemēroti un interpretēti
Līdz ar citiem jautājumiem EDAU ir devis aktīvu ieguldījumu, izstrādājot darba grupas
trīs atzinumus par lidsabiedrību pasažieru datu nosūtīšanu uz ASV. EDAU arī palīdzēja
izveidot vairākus darba grupas atzinumus par ierosinātajiem tiesību aktiem. Darba grupa
var sniegt šādus atzinumus, iekļaujot problemātiskus jautājumus attiecībā uz valsts
mēroga pasākumiem. Veiksmīgu sinerģiju paraugi starp darba grupas un EDAU
atzinumiem 2006. gadā bija šādās jomās: telekomunikācijas datu saglabāšana, uzturēšanas
saistības un e-privātuma direktīvas pārskatīšana.
EDAU pienākumos ietilpst sadarbība ar ES 'trešā pīlāra' datu aizsardzības uzraudzības
iestādēm (policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās). EDAU pieliek pūles, lai
nodrošinātu augstu un pastāvīgu datu aizsardzības līmeni Šengenas apvienotās
uzraudzības iestāžu (AUI), Eiropola, Eurojust un Muitas informācijas sistēmas (MIS)
darbībā. Sakarā ar pastāvīgu Eiropas līmeņa iniciatīvu pieaugumu cīņai pret organizēto
noziedzību un terorismu, tostarp dažādiem priekšlikumiem par personas datu apmaiņu,
ārkārtīgi svarīga ir kļuvusi cieša sadarbība. Lielākā uzmanība 2006. gadā tika pievērsta
9 Šī direktīva ir galvenā Eiropas datu aizsardzības tiesību aktu daļa. Tā ir īstenota visu dalībvalstu, kā
arī Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas valsts tiesību aktos.
10 Passenger Name Record (pasažieru vārdu saraksts).
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saistītiem pamatlēmumu priekšlikumiem par datu aizsardzību trešajā pīlārā un par
informācijas apmaiņu saskaņā ar pieejamības principu.
EDAU piedalījās arī Eiropas un starptautiskās konferencēs par datu aizsardzību un
privātās dzīves neaizskaramību. Pēdējā konference bija pilnībā veltīta tēmai "Uzraudzības
sabiedrība" un tajā, cita starpā, tika pieņemta deklarācija, kurai tika pausts vispārējs
atbalsts – ar nosaukumu "Informēšana par datu aizsardzību un kā to darīt efektīvāku"
(saukta arī par Londonas iniciatīvu).
Informācijas paziņošana
EDAU kā viens no Londonas iniciatīvas veidotājiem aktīvi piedalīsies turpmākajā darbā,
lai labāk paziņotu par datu aizsardzību. Tas ir ļoti svarīgi, jo pilsoņu privātās dzīves un
datu aizsardzība ir būtiska jebkurā demokrātiskā sabiedrībā. Faktiski Londonas iniciatīva
aicina datu aizsardzības iestādes izvērtēt savu efektivitāti, stiprināt spējas tehnoloģijās;
izstrādāt jaunu komunikācijas stratēģiju; informēt par datu aizsardzību konkrētākā veidā
un veicināt citu ieinteresēto pušu iesaistīšanos.
EDAU 2006. gadā turpināja koncentrēt informatīvos pasākumus uz dažādajām
mērķgrupām, kas tika noteiktas katrā galvenajā darbībā. Var minēt dažus piemērus:
• intervija Komisijas iekšējā iknedēļas izdevumā, kas tiek drukāts vairāk kā 50 000
eksemplāros un tiek izplatīts arī citu iestāžu darbiniekiem (informējot darbiniekus
par to tiesībām; pārraudzība);
• dalība regulārajās DAI sistēmas sanāksmēs (informējot tos, piem., par Regulas
45/2001 piemērošanas interpretāciju; pārraudzība);
• atzinumi par tiesību aktiem attiecīgām Eiropas Parlamenta un Padomes darba
grupām un komitejām, kā arī preses ziņojumu publicēšana un intervijas
žurnālistiem (konsultācijas).
EDAU izmantoja citus saziņas līdzekļus, gada laikā sniedzot vairākas runas, kā arī
publicējot piecas EDAU biļetena kopijas 11 , piedaloties ES atvērto durvju dienās u.c.
2006. gadā tika nosūtītas atbildes uz vairāk nekā 170 informācijas vai konsultāciju
pieprasījumiem no studentiem un citiem ieinteresētiem pilsoņiem, kā arī no projektu
vadītājiem un juristiem, aptverot daudzus dažādus jautājumus par datu aizsardzību.
Pārvalde, budžets un darbinieki
Salīdzinājumā ar 2005. gadu EDAU kā nesen izveidota iestāde turpināja veidoties un
2006. gadā saņēma papildu līdzekļus. Budžets palielinājās no nedaudz mazāk kā 3
miljoniem EUR līdz nedaudz vairāk par 4 miljoniem, un darbinieku skaits palielinājās no
19 līdz 24. Administratīvā struktūra tika pakāpeniski paplašināta – tika pieņemti dažādi
iekšējie noteikumi, kas vajadzīgi pienācīgai iestādes darbībai, tika izveidota personāla
komiteja u.c.
Turpināja uzlaboties sadarbību ar Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Komisiju,
ļaujot palielināt apjomradītu ietaupījumu. 2006. gadā tika sperts nozīmīgs solis – uz trīs
gadiem tika pagarināts ar šīm iestādēm noslēgtais starpiestāžu sadarbības nolīgums.
Attiecībā uz cilvēkresursiem – neskarot darbā pieņemšanu – apmācības programmā
turpināja pieņemt divus līdz trīs stažierus semestrī.
Šajā tīmekļa vietnes iedaļā ir pieejama automātiskas abonēšanas iespēja:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27
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2006. gadā gūtie rezultāti
2005. gada ziņojumā minēti šādi 2006. gada mērķi – lielākā daļa no tiem tika īstenoti:
• Atbalsts DAI tīklam
DAI skaits gada laikā palielinājās. EDAU turpināja atbalstīt to tīklu un organizēja
seminārus jaunajiem DAI. Regulāri tiek veikti divpusēji izvērtējumi panākumiem, kas gūti
attiecībā uz informēšanu lielās iestādēs.
• Turpināt iepriekšējas pārbaudes
Ievērojami palielinājās pašreizējo pārstrādes darbību iepriekšējas pārbaudes. Attiecīgo
politiku un galvenos apskatītos jautājumus kopā ar DAI izskatīja regulārās sanāksmēs.
• e-uzraudzība un informācijas plūsmas dati
2007. gada sākumā galīgā redakcijā tiks publicētas personas datu pārstrādes norādes
attiecībā uz elektronisku saziņas tīklu izmantošanu. Pirmie atzinumi par iepriekšējām
pārbaudēm šajā jomā tika publicēti 2006. gadā.
• Norādes attiecībā uz personas lietām
Tika izveidots pārskats par pašreizējo praksi attiecībā uz personāla personas lietām
iestādēs un struktūrās, un tiek gatavotas norādes.
• Pārsūtīšana uz trešām valstīm
Provizoriskā dokumentā tika analizēta datu pārsūtīšana uz trešām valstīm un
starptautiskām organizācijām.
• Eurodac kontrole
Pašreiz tiek veikts padziļināts Eurodac centrālās datu bāzes drošības audits – to pabeigs
līdz 2007. gada vidum.
• Uzdevums sniegt konsultācijas attiecībā uz tiesību aktiem
Sniegto atzinumu skaits gandrīz divkāršojies, aptverot daudz dažādu tematu. 2007. gada
atbilstīgo tematu pirmais uzskaitījums tika publicēts tīmekļa vietnē.
• Iesaistīšanās tiesas lietās
EDAU tika piešķirtas tiesības iesaistīties trīs lietās, ko izskatīja Pirmās instances tiesa, par
sabiedrības piekļuvi dokumentiem un par datu aizsardzību, un EDAU piedalījās vienā
tiesas sēdē. EDAU lūdza arī iesaistīties lietā, ko izskata Tiesa attiecībā uz Direktīvas
2006/24 par datu saglabāšanu spēkā esamību.
• Interneta vietnes otrā versija
2007. gada jūnijā tika izveidota pilnībā pārstrādāta interneta vietne – tās izkārtojums
atspoguļo galvenos EDAU uzdevumus.
• Resursu attīstība
EDAU turpināja attīstīt vajadzīgos līdzekļus un infrastruktūru, lai nodrošinātu savu
uzdevumu efektīvu izpildi. 2004. gadā noslēgtais administratīvais nolīgums ar Komisiju,
Parlamentu un Padomi tika pagarināts vēl uz trīs gadiem.
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Mērķi 2007. gadam
2007. gadam izvēlēti turpmāk norādītie galvenie mērķi. Informācija par gūtajiem
panākumiem tiks iekļauta gada ziņojumā.
• DAI tīkla darbības joma
DAI tīklam būtu jāsasniedz pilns apjoms un visām iestādēm arī būtu jāpiedalās tā
darbībās. EDAU turpinās sniegt spēcīgu atbalstu un norādes, lai attīstītu DAI funkcijas,
un atbalstīs labākās prakses apmaiņu.
• Iepriekšējo pārbaužu turpināšana
Tiks pabeigta pašreizējo pārstrādes darbību iepriekšēja pārbaude. Īpaša uzmanība tiks
pievērsta starpiestāžu sistēmām un citām situācijām, ko iestādes un struktūras izmanto
kopīgi, lai veiktu saskaņošanas un vienkāršošanas procedūras.
• Pārbaudes un uzraudzība
EDAU sāks izvērtēt panākumus, kas gūti, īstenojot Regulu 45/2001 – no 2007. gada
pavasara tiks veiktas pārbaudes visās iestādēs un struktūrās.
• Video novērošana
Tiks izstrādātas un publicētas norādes attiecībā uz video novērošanu, ko veic iestādes un
institūcijas un kas var ietekmēt darbinieku un apmeklētāju privātās dzīves
neaizskaramību.
• Horizontālie jautājumi
Atzinumos par iepriekšējām pārbaudēm un lēmumos par sūdzībām ir izskatīti vairāki
vispārīgi jautājumi, kas ir noderīgi arī iestādēm un struktūrām, kuras nav iesaistītas šajās
lietās. EDAU izstrādās dokumentus par šādiem horizontāliem jautājumiem un darīs tos
plaši pieejamus kā norādes visām iestādēm un struktūrām.
• Konsultācijas attiecībā uz tiesību aktiem
EDAU turpinās publicēt atzinumus par jaunu tiesību aktu priekšlikumiem un nodrošinās
atbilstīgas turpmākās darbības. Īpaša uzmanība tiks vērsta uz atbilstīgiem priekšlikumiem
attiecībā uz īstenošanas lēmumiem.
• Datu aizsardzība trešajā pīlārā
Īpaša uzmanība tiks vērsta uz datu aizsardzības vispārējas sistēmas izstrādi un
pieņemšanu trešajā pīlārā. EDAU arī turpinās rūpīgi sekot priekšlikumiem par pārrobežu
apmaiņu ar personas datiem pāri robežām un priekšlikumiem, kuros paredz piekļuvi
privātā vai sabiedriskā sektora datiem tiesībaizsardzības vajadzībām.
• Informēšana par datu aizsardzību
EDAU sniegs stingru atbalstu turpmākiem pasākumiem saskaņā ar 'Londonas iniciatīvu'.
Tas ietver vairākas darbības, sākot ar 'informētības palielināšanu' līdz datu aizsardzības
'labākas īstenošanas' un 'efektīvas piemērošanas' principiem.
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• Reglaments
Reglaments, kas attiecas uz EDAU dažādajiem uzdevumiem un darbībām, tiks pieņemts
un tiks darīts pieejams plašākai sabiedrībai.
• Resursu pārvaldība
Turpinās uzlabot finanšu un cilvēkresursu pārvaldību, atjaunojot budžeta struktūru,
atbilstīgajās jomās pieņemot iekšējos noteikumus (kā piemēram personāla
novērtēšana) un izstrādājot apmācību politiku.
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