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Introducere 
Acest document este un rezumat al celui de-al treilea raport anual1 al Autorităţii europene pentru 
protecţia datelor. Peter Hustinx (AEPD) şi Joaquín Bayo Delgado (adjunct al Autorităţii europene) şi-
au început activitatea în ianuarie 2004 în vederea instituirii unei autorităţi independente însărcinate cu 
protecţia datelor cu caracter personal la „nivel european”. Principalele lor activităţi, aşa cum sunt 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/20012, constau în: 

• supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare 
pentru a se garanta că drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice vizate nu sunt 
violate; 

• consilierea cu privire la noile propuneri legislative comunitare cu impact asupra protecţiei 
datelor (consultare); 

• cooperarea cu alte autorităţi competente în materie de protecţie a datelor pentru a asigura un 
nivel ridicat şi coerent de protecţie în întreaga Europă. 

 
Dacă primul an de activitate a fost consacrat constituirii autorităţii, în sensul propriu al termenului, cel 
de-al doilea a fost dedicat consolidării rolurilor sale. Acest al treilea raport începe să măsoare rezultatele. 
Impresia generală este că instituţiile şi organele comunitare3 au cunoscut o îmbunătăţire şi că apelează 
din ce în ce mai des la AEPD pentru a proceda corect în practica lor zilnică a prelucrării datelor cu 
caracter personal, precum şi pentru a elabora noile legislaţii comunitare. 
 
Cel puţin încă două provocări îşi aşteaptă rezolvarea. Prima vizează punerea în aplicare a regulilor şi 
principiilor referitoare la protecţia datelor în toate instituţiile şi organele comunitare şi dezvoltarea unei 
„culturi de protecţie a datelor” ca parte integrantă a bunei guvernări. AEPD va iniţia realizarea unui 
bilanţ al progreselor înregistrate în toate instituţiile şi organele comunitare începând cu primăvara anului 
2007 şi va comunica în mod adecvat rezultatele acestuia. 
 
A doua provocare constă în integrarea principiilor de protecţie a datelor în legislaţia comunitară şi în 
îmbunătăţirea calităţii politicilor UE în toate situaţiile în care succesul lor este condiţionat de protecţia 
eficientă a acestor date. Este clar că aceasta presupune şi o integrare efectivă a chestiunilor legate de 
viaţa privată în anumite domenii - cum ar fi politicile referitoare la siguranţa publică şi la aplicarea legii - 
care par uneori să adopte o optică diferită. 
 
Control 
În societatea actuală, administraţiile moderne prelucrează date cu caracter personal în numeroase 
domenii. Acestea pot fi date referitoare la personal, dar şi la vizitatori, la beneficiarii fondurilor şi la 
numeroase alte categorii de persoane. În îndeplinirea legitimă a activităţilor lor cotidiene, instituţiile şi 
organele comunitare prelucrează zilnic cantităţi importante de date cu caracter personal. 
 
Unul dintre principalele roluri ale Autorităţii europene pentru protecţia datelor este de a supraveghea ca 
prelucrarea datelor cu caracter personal să nu aducă atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
persoanelor vizate. Cadrul legal este asigurat de Regulamentul (CE) nr. 45/2001, care stabileşte o serie 
de obligaţii pentru cei ce prelucrează date, precum şi un anumit număr de drepturi pentru persoanele ale 
căror date cu caracter personal sunt prelucrate. 
Operaţiunile de prelucrare simple, care nu prezintă riscuri speciale pentru persoanele vizate, îi sunt 
notificate responsabilului cu protecţia datelor (RPD) din instituţia sau organul în cauză. Responsabilul 

                                                 
1Versiunea integrală a textului este disponibilă la: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/22. 
Documentul poate fi comandat în mod gratuit în oricare dintre cele trei versiuni tipărite (engleză, franceză şi germană).  
2 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date, JO L 8, 
12.01.2001, p. 1 
3 Termenii „instituţii” şi „organe”, provenind din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, sunt folosiţi în ansamblul raportului. 
Ei includ şi agenţiile comunitare. Pentru o listă completă consultaţi următoarea 
adresă:http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm  
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cu protecţia datelor ţine un registru al tuturor acestor prelucrări şi asigură aplicarea internă a 
regulamentului, urmărind de pildă ca datele cu caracter personal să fie prelucrate doar în scopuri legitime. 
 
Când prelucrarea datelor cu caracter personal prezintă riscuri speciale pentru persoanele vizate, ea 
trebuie să facă obiectul unei verificări prealabile de către Autoritatea europeană pentru protecţia datelor. 
Aceasta din urmă stabileşte atunci dacă prelucrarea respectă sau nu regulamentul. Asemenea operaţiuni 
de prelucrare cu grad de risc sunt cele în care datele cu caracter personal vizează evaluarea personalului, 
starea de sănătate a persoanelor în cauză, presupuse infracţiuni etc.4 
 
Sarcinile de supraveghere, conduse de adjunctul Autorităţii europene, constau în oferirea de consiliere şi 
asistenţă responsabililor cu protecţia datelor, prin verificarea prealabilă a operaţiunilor de prelucrare cu 
grad de risc, în efectuarea de anchete şi gestionarea plângerilor etc. Această activitate include, de 
asemenea, elaborarea documentelor de fond şi a documentelor de poziţie, precum şi supravegherea 
unităţii centrale Eurodac. 
 
În 2006, au fost emise 54 de avize cu privire la verificări prealabile, ceea ce reprezintă o creştere de două 
treimi faţă de 2005. Doar 5 din aceste cazuri au fost verificări prealabile propriu-zise, în sensul că ele au 
fost adresate AEPD înainte ca prelucrarea corespunzătoare să fie iniţiată. Verificările prealabile au vizat 
în principal prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la evaluarea personalului, dosare 
medicale, supraveghere electronică, proceduri disciplinare şi servicii sociale. Se aşteaptă ca restul de 
verificări prealabile efectuate ex-post5 să fie finalizate până în primăvara anului 2007. 
 
Această activitate presupune, de asemenea, şi stabilirea necesităţii unei verificări prealabile în cazurile în 
care responsabilul cu protecţia datelor nu poate tranşa şi consultă AEPD. În plus, datorită faptului că 
AEPD emite o serie de recomandări (menite să prevină o încălcare a regulamentului de către 
operaţiunea de prelucrare), se impune monitorizarea măsurilor luate de instituţia sau organul vizat 
atunci când Autoritatea europeană a fost consultată sau a emis un aviz cu privire la o verificare 
prealabilă. 
 
În 2006, 52 de plângeri au fost adresate AEPD, din care 10 au fost declarate admisibile şi în consecinţă 
au fost examinate. Aproximativ aceleaşi cifre au fost înregistrate în 2005. Marea majoritate a plângerilor 
primite nu ţin de competenţele de supraveghere ale AEPD, unul din motive fiind că ele vizează exclusiv 
prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul statelor membre (nivel care ţine de competenţa 
autorităţilor naţionale însărcinate cu protecţia datelor (APD)). 
 
Un memorandum de înţelegere cu Ombudsmanul European (care investighează plângerile privind 
cazurile de administrare defectuoasă din instituţiile şi organele comunitare) a fost semnat în noiembrie, 
furnizând un cadru în care se pot stabili măsurile ce se impun în cazurile în care ambele autorităţi sunt 
competente. 

                                                 
4 Pentru detalii suplimentare, consultaţi versiunea integrală a textului şi articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. 
5 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2001, iar numirea AEPD şi a adjunctului 
Autorităţii europene a intrat în vigoare la data de 17 ianuarie 2004.  Cazurile de verificări prealabile efectuate ex-post 
vizează operaţiunile de prelucrare care au început înainte de numirea acestora şi care din aceste motive nu au putut face 
obiectul unei verificări înainte de a fi iniţiate.  
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O serie de anchete au fost efectuate în diferite domenii în cursul anului 2006. Două dintre ele care 
merită o atenţie specială sunt cea vizând Direcţia Generală Concurenţă a Comisiei Europene şi cea 
referitoare la rolul Băncii Centrale Europene (BCE) în cazul SWIFT6. Prima viza o anchetă sectorială la 
scară largă, realizată de către Comisie, care presupunea colectarea de date referitoare la clienţi. Cea de-a 
doua privea diferitele roluri ale BCE în raport cu accesarea de către autorităţile americane a sistemului 
SWIFT (reţea de mesagerie pentru plăţi internaţionale). Autoritatea europeană pentru protecţia datelor 
i-a cerut Băncii Centrale Europene să se asigure că sistemele de plăţi europene respectă în totalitate 
legile europene în materie de protecţie a datelor. Cazul SWIFT va face obiectul unei monitorizări pe 
parcursul anului 2007. 
 
În 2006 AEPD a oferit, de asemenea, consiliere cu privire la un număr de măsuri administrative 
superior celui din anii anteriori. Din proprie iniţiativă, AEPD a iniţiat o anchetă privitoare la practicile 
referitoare la dosarele cu caracter personal. De asemenea, au fost iniţiate anchete cu privire la transferuri 
de date cu caracter personal către ţări terţe şi organizaţii internaţionale, precum şi cu privire la utilizarea 
supravegherii video în instituţiile şi organele comunitare. Lucrările referitoare la aceste dosare majore 
vor continua în 2007. 
 
De asemenea, au continuat şi lucrările privitoare la documentul „Accesul public la documente şi 
protecţia datelor”7 şi la proiectul de document vizând supravegherea electronică, care priveşte datele 
generate de utilizarea comunicaţiilor electronice (telefon, e-mail, Internet etc.). AEPD a intervenit într-o 
cauză aflată pe rol la Tribunalul de Primă Instanţă referitoare la această temă, pentru a sprijini cererea 
reclamanţilor vizând divulgarea integrală de către Comisie a listei de participanţi solicitate. Un proiect al 
documentului referitor la supravegherea electronică a fost difuzat responsabililor cu protecţia datelor în 
scopul colectării comentariilor şi remarcilor acestora şi a fost organizat un atelier pentru a testa 
principiile directoare ale documentului. 
 
În cursul anului 2006, activitatea privitoare la controlul comun al Eurodac a continuat în colaborare cu 
autorităţile naţionale însărcinate cu protecţia datelor. Printre altele, AEPD a organizat o a doua 
reuniune de coordonare în iunie. În calitate de autoritate de supraveghere a unităţii centrale, AEPD a 
participat, de asemenea, la reuniuni periodice organizate împreună cu Comisia, care gestionează sistemul 
în numele statelor membre participante. AEPD a iniţiat un audit aprofundat al securităţii în septembrie 
2006, în colaborare cu experţi germani şi francezi, iar raportul final al acestuia urmează să fie prezentat 
până în primăvara anului 2007. 
 
Consultare 
Rolul consultativ al AEPD constă în oferirea de consiliere calificată instituţiilor şi organelor comunitare 
cu privire la toate chestiunile ce vizează protecţia datelor cu caracter personal. Acest aspect are 
importanţă în special pentru noile propuneri legislative care au o incidenţă asupra protecţiei datelor. În 
asemenea cazuri, avizul AEPD este o etapă obligatorie a procesului legislativ al UE. 
 
În cursul anului 2006, politica de consultare8 a fost consolidată. O listă a acţiunilor proiectate pentru 
anul 2007 a fost publicată pe site în luna decembrie. Mai mult, numărul avizelor emise a fost aproape 
dublu faţă de 2005: 11 avize, referitoare la domenii precum schimbul de informaţii conform principiului 
disponibilităţii, vizele (inclusiv accesul la Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) la scară largă), 
paşapoartele şi instrucţiunile consulare, precum şi chestiuni de natură financiară. 

                                                 
6 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Societatea pentru telecomunicaţii financiare 
interbancare la nivel mondial). 
7 Cauza T-194/04; Bavarian Lager contra Comisiei 
8 A se vedea, de asemenea, documentul strategic publicat în martie 2005 şi disponibil pe site-ul:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21 
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Ordinea propunerilor reprezintă o preocupare majoră în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în 
materie penală. AEPD a denunţat faptul că legislaţia care facilitează schimbul de date este adoptată 
înainte de a se garanta un nivel adecvat de protecţie a datelor. Propunerea vizând stabilirea unui 
asemenea cadru a făcut obiectul a două avize emise de către AEPD, ambele subliniind necesitatea 
existenţei unui cadru de protecţie înainte de efectuarea schimbului de date. 
 
AEPD a abordat problema introducerii datelor biometrice în mai multe propuneri ale Comisiei. 
Deoarece aceste date au un caracter extrem de delicat şi prezintă riscuri speciale pentru persoanele 
vizate, prelucrarea lor trebuie efectuată în prezenţa unor garanţii extrem de coerente şi solide.  O altă 
temă de ordin general care a primit o atenţie specială în mai multe avize emise în cursul anului 2006 este 
tendinţa din ce în ce mai importantă de a stabili baze de date centralizate şi sisteme informatice la scară 
largă. AEPD a remarcat că, în mod sistematic, atunci când o bază de date este creată, un număr din ce 
în ce mai mare de autorităţi obţine dreptul de a o accesa, în scopuri diferite de cele pentru care 
respectiva bază de date a fost stabilită. Riscul unei utilizări nelegitime este un alt motiv important pentru 
care aceste baze de date prezintă riscuri speciale pentru persoanele vizate. 
 
Alte domenii care fac obiectul unei preocupări specifice includ lipsa garanţiilor în ceea ce priveşte 
schimbul de date cu caracter personal către ţările terţe. AEPD a insistat ca asemenea transferuri să fie 
permise doar dacă ele garantează un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal sau dacă 
intră sub incidenţa derogărilor prevăzute în Directiva 95/46/CE9. 
 
Pe lângă avizele emise cu privire la propunerile legislative, AEPD a abordat şi alte subiecte pertinente, 
cum ar fi metoda optimă de structurare a controlului celei de-a doua generaţii a Sistemului de Informaţii 
Schengen (SIS II), interoperabilitatea bazelor de date şi transferul datelor referitoare la dosarele de 
pasageri (PNR10) către Statele Unite.  
 
AEPD continuă să urmărească noile evoluţii tehnologice, cum ar fi rolul tehnologiilor de sprijin şi al 
sectorului cercetării şi dezvoltării în protecţia vieţii private şi a datelor. Au fost, de asemenea, urmărite 
evoluţiile în materie de politici şi legislaţie, nu doar în domeniul libertăţii, securităţii şi al justiţiei, ci şi în 
alte domenii, cum ar fi revizuirea cadrului referitor la viaţa privată şi la comunicaţiile electronice. 
 
Cooperare 
Activitatea AEPD cu privire la conţinutul protecţiei datelor nu se limitează la eforturile depuse în cele 
două domenii specifice ale controlului şi consultării. Odată cu integrarea europeană, cooperarea cu 
celelalte autorităţi a devenit o componentă esenţială a bunei funcţionări a liberei circulaţii a datelor cu 
caracter personal, care se sprijină pe un nivel ridicat de protecţie pentru cetăţeni. 
 
Principalul forum de cooperare între autorităţile competente în materie de protecţie a datelor din 
Europa este reprezentat de Grupul de lucru instituit prin articolul 29. Acesta se reuneşte în plen de cinci 
ori pe an, dar permite şi efectuarea unor exerciţii practice în diferite subgrupuri, precum şi prin 
intermediul unui site rezervat care facilitează schimbul de informaţii.  Grupul de lucru joacă un rol 
crucial în aplicarea şi interpretarea uniformă a principiilor generale ale Directivei 95/46. 

                                                 
9 Această directivă reprezintă principalul text de lege privitor la protecţia datelor din Europa. Ea a fost pusă în aplicare 
în legislaţia naţională a tuturor statelor membre, precum şi în Islanda, Norvegia şi Liechtenstein.   
10 „Passenger Name Record”. 
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Printre altele, AEPD a contribuit în mod activ la cele trei avize emise de Grupul de lucru cu privire la 
transferurile de date referitoare la pasagerii companiilor aeriene către Statele Unite. AEDP a contribuit, 
de asemenea, la o serie de avize emise de Grupul de lucru cu privire la propuneri legislative. Acest grup 
poate emite asemenea avize, invocând argumente privitoare la perspectivele naţionale. În cursul anului 
2006, exemple de sinergii pozitive între avizele Grupului de lucru şi AEPD au putut fi constatate în 
domenii precum conservarea datelor din telecomunicaţii, obligaţiile de întreţinere şi revizuirea directivei 
privitoare la protecţia vieţii private în domeniul comunicaţiilor electronice. 
 
AEPD are datoria de a coopera cu organele de supraveghere privind protecţia datelor în cadrul celui de-
al „treilea pilon” al UE (cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală). AEPD depune eforturi 
pentru a asigura un nivel ridicat şi coerent de protecţie a datelor în cadrul lucrărilor autorităţilor comune 
de control (ACC) cu privire la Schengen, Europol, Eurojust şi la Sistemul de Informaţii Vamale (SIV). 
La nivel european, creşterea constantă a iniţiativelor vizând lupta împotriva crimei organizate şi a 
terorismului, incluzând diferitele propuneri referitoare la schimbul de date cu caracter personal, a 
transformat cooperarea strânsă într-o necesitate fundamentală. În anul 2006, în centrul atenţiei s-au 
situat propunerile interdependente de decizie-cadru privitoare la protecţia datelor în cadrul celui de-al 
treilea pilon şi schimbul de informaţii conform principiului disponibilităţii. 
 
AEPD a participat, de asemenea, la conferinţele europeană şi internaţională referitoare la protecţia 
datelor şi viaţa privată. Conferinţa internaţională a fost consacrată integral temei „Societatea 
supravegherii” şi a dus, între altele, la elaborarea unei declaraţii intitulate „Cum să comunicăm despre 
protecţia datelor şi cum să realizăm o protecţie mai eficientă” (numită şi „iniţiativa de la Londra”), care 
a beneficiat de un sprijin general. 
 
Comunicare 
Fiind unul dintre arhitecţii iniţiativei de la Londra, AEPD va contribui în mod activ la monitorizarea 
lucrărilor privitoare la optimizarea modului de a comunica despre protecţia datelor. Acesta este un 
aspect fundamental, deoarece protecţia vieţii private a cetăţenilor şi a datelor cu caracter personal este 
vitală pentru orice societate democratică. În practică, iniţiativa de la Londra invită autorităţile 
competente în materie de protecţie a datelor să îşi evalueze eficienţa, să îşi consolideze capacităţile în 
domeniile tehnologice, să elaboreze o nouă strategie de comunicare, să comunice într-un mod mai 
concret cu privire la protecţia datelor şi să promoveze participarea celorlalte părţi implicate. 
 
În cursul anului 2006, AEPD a continuat să îşi axeze activităţile de comunicare în jurul diferitelor 
grupuri-ţintă identificate în cadrul fiecărei activităţi principale. Iată câteva exemple: 

• Interviu într-un săptămânal intern al Comisiei publicat în peste 50 000 de exemplare şi difuzat 
în egală măsură şi personalului celorlalte instituţii (informarea agenţilor cu privire la drepturile 
lor; control); 

• Participare la reuniunile periodice ale reţelei de responsabili cu protecţia datelor (pentru a îi 
informa, de pildă, cu privire la interpretarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001;  
control); 

• Prezentarea de avize legislative către grupurile de lucru şi comitetele vizate ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului, precum şi difuzarea de comunicate de presă şi acordarea de 
interviuri ziariştilor (consultare). 
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AEPD a apelat şi la alte instrumente de comunicare, organizând o serie de prezentări de-a lungul 
întregului an, precum şi difuzând cinci numere ale buletinului său informativ11, participând la Ziua 
porţilor deschise în instituţiile europene etc. Tot în 2006, AEPD a răspuns unui număr de peste 170 de 
solicitări de informaţii şi sfaturi provenind de la studenţi şi de la alţi cetăţeni interesaţi, precum şi de la 
directori de proiecte şi avocaţi, solicitări ce au acoperit o gamă largă de subiecte referitoare la protecţia 
datelor. 
 
Administrare, buget şi personal 
Fiind o autoritate recent instituită, AEPD a continuat să se dezvolte, beneficiind de resurse 
suplimentare în anul 2006, faţă de anul 2005. Bugetul a crescut de la o cifră situată cu puţin sub 3 
milioane EUR la ceva mai mult de 4 milioane, iar personalul a crescut de la 19 la 24 de angajaţi. Mediul 
administrativ s-a extins treptat, prin adoptarea diferitelor regulamente interioare necesare bunei 
funcţionări a autorităţii, prin crearea unui Comitet de personal etc. 
 
Colaborarea cu Parlamentul European, Consiliul şi Comisia Europeană a fost consolidată, permiţând 
economii de scară considerabile. Reînnoirea pentru o perioadă de trei ani a acordului de cooperare 
interinstituţională cu aceste instituţii a reprezentat o etapă semnificativă pentru anul 2006.  
 
În termeni de resurse umane, în afara recrutărilor, programul de stagii a continuat să găzduiască de la 
doi la trei stagiari pe semestru. 
 
Rezultate obţinute în 2006 
Raportul anual 2005 menţiona următoarele obiective principale pentru 2006 - marea majoritate a 
acestora fiind atinse. 
 
• Sprijinirea reţelei de responsabili cu protecţia datelor 
Numărul de responsabili cu protecţia datelor a crescut de-a lungul anului. AEPD a continuat să acorde 
sprijin reţelei acestora şi a organizat un atelier pentru noii responsabili cu protecţia datelor.  Periodic, în 
marile instituţii se organizează evaluări bilaterale ale progreselor înregistrate în activitatea de notificare. 
 
• Continuarea verificărilor prealabile 
Verificările prealabile ale operaţiunilor de prelucrare existente au cunoscut o creştere semnificativă. 
Politicile relevante şi principalele chestiuni abordate au fost făcute cunoscute responsabililor cu 
protecţia datelor în cadrul unor întâlniri periodice. 
 
• Supravegherea electronică şi datele privind traficul 
Versiunea finală a documentului care defineşte liniile directoare în materie de prelucrare a datelor cu 
caracter personal în raport cu utilizarea reţelelor de comunicaţii electronice va fi publicată la începutul 
anului 2007. Primele avize cu privire la verificări prealabile în acest domeniu au fost emise în 2006. 
 
• Linii directoare pentru prelucrarea dosarelor cu caracter personal 
A fost iniţiată o anchetă privitoare la practicile curente referitoare la dosarele cu caracter personal ce 
vizează personalul instituţiilor şi organelor comunitare şi o serie de linii directoare sunt în curs de 
elaborare. 
 
• Transferul către ţări terţe 
Transferurile de date către ţări terţe şi organizaţii internaţionale au făcut obiectul unei analize într-un 
document preliminar. 

                                                 
11 O formulă de abonare automată este disponibilă în această secţiune a site-ului:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27 
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• Controlul sistemului Eurodac 
Un audit aprofundat al securităţii bazei de date a unităţii centrale Eurodac este în curs şi urmează să fie 
finalizat până la jumătatea anului 2007. 
 
• Rol consultativ cu privire la propunerile legislative 
Numărul avizelor emise aproape s-a dublat, acoperind o largă varietate de subiecte. O primă listă a 
subiectelor vizate pentru 2007 a fost publicată pe site.  
 
• Intervenţii în cauze aflate pe rol în instanţă 
AEPD a obţinut dreptul de a interveni în trei cauze aflate pe rol la Tribunalul de Primă Instanţă 
referitoare la accesul public la documente şi protecţia datelor şi a participat la o audiere. AEPD a 
solicitat, de asemenea, dreptul de a interveni în cauza aflată pe rol la Curtea de Justiţie cu privire la 
validitatea Directivei 2006/24/CE referitoare la conservarea datelor. 
 
• Cea de-a doua versiune a site-ului 
În ianuarie 2007 a fost lansată o versiune complet revizuită a site-ului, structurată în funcţie de rolurile 
principale ale AEPD. 
 
• Dezvoltarea resurselor 
AEPD a continuat să dezvolte resursele şi infrastructura necesare pentru a asigura îndeplinirea eficientă 
a sarcinilor ce îi revin. Acordul de cooperare administrativă încheiat în 2004 cu Comisia, Parlamentul şi 
Consiliul a fost reînnoit pentru o perioadă de trei ani. 
 
Obiective pentru 2007 
Pentru anul 2007 au fost reţinute obiectivele principale prezentate mai jos. Rezultatele obţinute vor fi 
prezentate în următorul raport anual. 
 
• Operaţionalitatea reţelei de responsabili cu protecţia datelor 
Reţeaua de responsabili cu protecţia datelor ar trebui să fie operaţională în întregime şi toate organele 
sale să fie implicate în activităţile pe care le desfăşoară. AEPD va continua să sprijine activ şi să îndrume 
dezvoltarea funcţiilor responsabililor cu protecţia datelor şi va încuraja schimbul de cele mai bune 
practici. 
 
• Continuarea verificărilor prealabile 
Verificările prealabile ale operaţiunilor de prelucrare existente vor fi finalizate. O atenţie deosebită le va 
fi acordată sistemelor interinstituţionale şi celorlalte situaţii de utilizare în comun a datelor de către 
instituţiile şi organele comunitare, în vederea raţionalizării şi a simplificării procedurilor. 
 
• Inspecţii şi verificări 
AEPD va iniţia o evaluare a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
45/2001, efectuând verificări în cadrul tuturor instituţiilor şi organelor comunitare începând cu 
primăvara anului 2007. 
 
• Supravegherea video 
Vor fi elaborate şi publicate liniile directoare privitoare la supravegherea video efectuată de către 
instituţiile şi organele comunitare, cu un posibil impact asupra vieţii private a personalului şi a 
vizitatorilor. 
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• Chestiuni orizontale 
Avizele emise cu privire la verificări prealabile şi deciziile referitoare la plângeri au abordat un număr de 
chestiuni comune, care sunt utile şi pentru instituţiile şi organele comunitare neimplicate în aceste 
cazuri. AEPD va elabora documente cu privire la aceste chestiuni orizontale, care vor servi drept acte 
orientative, accesibile la scară largă, destinate tuturor instituţiilor şi organelor comunitare. 
 
• Consultare cu privire la propunerile legislative 
AEPD va continua să emită avize cu privire la noile propuneri legislative şi să asigure o monitorizare 
adecvată. O atenţie deosebită le va fi acordată propunerilor pertinente referitoare la decizii de punere în 
aplicare. 
 
• Protecţia datelor în cadrul celui de-al treilea pilon 
AEPD va acorda o atenţie deosebită elaborării şi adoptării unui cadru general pentru protecţia datelor 
în cadrul celui de-al treilea pilon. Vor fi, de asemenea, urmărite îndeaproape propunerile referitoare la 
schimbul de date cu caracter personal la nivel transfrontalier şi cele menite să ofere acces la datele din 
sectorul privat sau public în scopul aplicării legii. 
 
• Comunicări cu privire la protecţia datelor 
AEPD va continua să sprijine activ acţiunile de monitorizare a „iniţiativei de la Londra”. Aceasta 
implică acţiuni de sensibilizare, acţiuni vizând o mai bună implementare şi o aplicare eficientă a 
principiilor referitoare la protecţia datelor. 
 
• Regulamentul de procedură 
Va fi adoptat şi făcut accesibil la scară largă regulamentul de procedură care va stipula diferitele roluri şi 
activităţi ale AEPD. 
 
• Gestionarea resurselor 
Va fi în continuare ameliorată gestionarea resurselor financiare şi umane, printr-o reînnoire a 
structurii bugetare, prin adoptarea unor norme interne în domeniile pertinente (cum ar fi evaluarea 
personalului) şi prin elaborarea unei politici de formare. 
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