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Úvod
Toto je zhrnutie tretej výročnej správy 1 Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Peter
Hustinx (EDPS) a Joaquín Bayo Delgado (asistent dozorného úradníka) sa ujali svojich povinností v
januári 2004 s cieľom zriadiť nezávislý orgán, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov na
„európskej úrovni“. Ich hlavnými činnosťami, ako je uvedené v nariadení 45/2001 2 , sú:
• dozerať na spracovanie osobných údajov na úrovni EÚ s cieľom ubezpečiť sa, že nie sú
porušené práva a slobody jednotlivcov, ktorých údaje sa spracovávajú;
• radiť pri návrhoch nových právnych predpisov EÚ, ktoré majú dosah na ochranu údajov
(konzultácie);
• spolupracovať s ostatnými orgánmi na ochranu údajov s cieľom zabezpečiť vysokú a jednotnú
úroveň ochrany údajov v celej Európe.
Zatiaľ čo prvý rok bol rokom, kedy sa tento orgán doslova budoval, druhý rok bol rokom konsolidácie
úloh. V tejto tretej správe sa začínajú merať výsledky. Všeobecný dojem je taký, že inštitúcie a orgány
ES 3 sa zlepšili a využívajú EDPS vo zvýšenej miere, aby správne postupovali pri každodennom
spracovaní osobných údajov a aj pri príprave nových právnych predpisov EÚ.
Pred nami sú však stále najmenej dve výzvy. Prvá sa týka zavedenia pravidiel a zásad týkajúcich sa
ochrany údajov do celej administratívy EÚ a vytvorenie „kultúry ochrany údajov“ ako súčasti „dobrej
správy vecí verejných“. EDPS plánuje začať na jar 2007 hodnotenie pokroku, ktorý dosiahli jednotlivé
inštitúcie a orgány, pričom zabezpečí vhodnú spätnú väzbu.
Druhou výzvou je dosiahnutie začlenenia zásad týkajúcich sa ochrany údajov do právnych predpisov
Spoločenstva a zlepšenie kvality politík EÚ všade tam, kde účinná ochrana údajov predstavuje základnú
podmienku pre ich úspešné fungovanie. Je zrejmé, že sem patrí aj úspešné začlenenie aspektov práva na
súkromie do niektorých oblastí – napríklad verejnej bezpečnosti alebo politík súvisiacich s
presadzovaním práva – čo, ako sa zdá, sa niekedy uberá iným smerom.
Dozor
Moderné administratívy v dnešnej dobe spracovávajú osobné údaje v mnohých rôznych oblastiach.
Týka sa to osobných údajov zamestnancov, ale aj návštevníkov, prijímateľov finančných prostriedkov a
mnohých iných skupín ľudí. Inštitúcie a orgány ES sa v rámci svojej legitímnej každodennej práce
každý deň zaoberajú ohromným množstvom osobných údajov.
Jednou z hlavných úloh EDPS je dohliadať na to, aby pri spracovávaní osobných údajov neboli
porušené práva a slobody dotknutých ľudí. Právnym rámcom je nariadenie 45/2001, ktoré ustanovuje
povinnosti tých, ktorí údaje spracovávajú, spolu s právami tých, ktorých osobné údaje sa spracovávajú.
Jednoduché operácie spracovania osobných údajov, ktoré pre dotknuté osoby nepredstavujú osobitné
riziká, sa oznámia úradníkovi pre ochranu úradov (DPO) príslušnej inštitúcie alebo orgánu. DPO vedie
register všetkých spracovaní a zabezpečuje interné uplatňovanie tohto nariadenia, napríklad to, aby sa
osobné údaje spracovávali len z legitímnych dôvodov.
Je treba, aby spracovanie osobných údajov, ktoré predstavuje osobitné riziká pre tých, ktorých údaje sa
spracovávajú, predbežne skontroloval EDPS, ktorý potom stanoví, či je spracovanie v súlade s týmto

Úplné znenie správy je dostupné na: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/22. Je možné si ju
bezplatne objednať v tlačenej podobe v jednom z troch jazykov: angličtine, francúzštine alebo nemčine.
2 Nariadenie 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
3 Pojmy „inštitúcie“ a „orgány“ z nariadenia (ES) č. 45/2001 sa používajú v celom texte. Medzi ne patria aj agentúry
Spoločenstva. Úplný zoznam sa nachádza na stránke:
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm .
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nariadením. Takýmto (rizikovým) narábaním s osobnými údajmi je napríklad to, ak sa týka hodnotenia
pracovníkov, zdravotného stavu nejakej osoby, podozrenia so spáchania trestného činu, atď 4 .
Úlohy, ktoré v rámci dozoru vykonáva asistent dozorného úradníka, zahŕňajú od poradenstva a pomoci
DPO cez predbežné kontroly rizikových operácií spracovania až po odpovede na otázky a reakcie na
sťažnosti, atď. Táto práca obsahuje aj prípravu podkladových materiálov a stanovísk a dozor nad
centrálnou jednotkou Eurodac.
V roku 2006 bolo vydaných 54 stanovísk o predbežných kontrolách, čo predstavovalo nárast o dve
tretiny v porovnaní s rokom 2005. Len 5 prípadov z nich boli „riadne“ predbežné kontroly v tom
zmysle, že sa predložili EDPS pred ich začatím. Predbežné kontroly sa zaoberajú hlavne spracovaním
osobných údajov, ktoré súvisia s hodnotením pracovníkov, lekárskymi záznamami, elektronickým
monitorovaním, disciplinárnym konaním a sociálnymi službami. Očakáva sa, že sa nedokončené
predbežné kontroly vykonávané spätne 5 ukončia do jari 2007.
Pri tejto práci je treba ešte navyše aj určiť, či je predbežná kontrola potrebná v prípadoch, keď má
DPO pochybnosti a radí sa s EDPS. Okrem toho, pretože EDPS vydáva celý rad odporúčaní (aby
operácie spracovania neporušovali príslušné nariadenie), ak sa s ním konzultuje alebo ak vydal
stanovisko v rámci predbežnej kontroly, je potrebné sledovať kroky, ktoré dotknutá inštitúcia alebo
orgán prijali.
V roku 2006 sa prijalo 52 sťažností, z čoho bolo 10 uznaných za oprávnené a ďalej preskúmaných. To
oproti roku 2005 predstavuje takmer dvojnásobný nárast. Aj naďalej však veľká väčšina prijatých
sťažností nespadala do právomocí EDPS, napríklad preto, že sa týkali výlučne spracovania osobných
údajov na úrovni členských štátov (vtedy má právomoc príslušný vnútroštátny orgán na ochranu
údajov).
Memorandum o porozumení, ktoré sa s Európskym ombudsmanom (ktorý sa zaoberá sťažnosťami na
nesprávny úradný postup v inštitúciách a orgánoch) podpísalo v novembri, poskytuje rámec pre
prípady, keď majú oba orgány túto právomoc.
V roku 2006 bolo spracovaných veľa otázok z rôznych oblastí. Dve z nich, ktoré si zasluhujú osobitnú
pozornosť, sa týkajú Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre hospodársku súťaž (DG
Competition) a úlohy Európskej centrálnej banky (ECB) v prípade SWIFT 6 . Prvá otázka sa týkala
rozsiahleho vyšetrovania, ktoré viedla Komisia a súčasťou ktorého bolo zhromažďovanie údajov o
klientoch. Druhá otázka sa týkala rôznych úloh ECB v súvislosti so skutočnosťou, že do systému
SWIFT (systém zasielania informácií pre medzinárodné platby) sa dostali orgány USA. EDPS žiadal,
aby ECB zabezpečila, aby boli platobné systémy v Európe plne v súlade s európskymi zákonmi na
ochranu údajov. Počas roka 2007 sa bude prípad SWIFT aj naďalej sledovať.
V roku 2006 poskytol EDPS radu v prípade väčšieho počtu administratívnych opatrení ako v
predchádzajúcich rokoch. Z vlastnej iniciatívy začal prieskum postupov v prípade osobných spisov.
EDPS inicioval aj prieskumy o zasielaní osobných spisov tretím krajinám a medzinárodným
organizáciám a o používaní kamerového dohľadu v inštitúciách a orgánoch. V týchto dôležitých
prácach sa bude pokračovať aj v roku 2007.

Ďalšie podrobnosti je možné nájsť v úplnom znení správy a v článku 27 nariadenia 45/2001.
Nariadenie 45/2001 nadobudlo účinnosť 1. februára 2001 a vymenovanie EDPS a jeho asistenta nadobudlo účinnosť
17. januára 2004. Predbežné kontroly vykonané spätne sa týkajú operácií spracovania, ktoré sa začali pred
vymenovaním EDPS a jeho asistenta, a preto sa nemohli vykonať pred ich začatím.
6 Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT).
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Taktiež pokračovali práce v oblasti, na ktorú sa vzťahuje dokument „Prístup verejnosti k dokumentom
a ochrana údajov“ 7 a EDPS intervenoval v prípade prejednávanom na Súde prvého stupňa, ktorý sa
zaoberal prístupom verejnosti k dokumentom, aby podporil požiadavku žiadateľa, aby Komisia
poskytla požadovaný zoznam účastníkov v úplnom rozsahu. Návrh dokumentu o elektronickom
monitorovaní sa rozoslal DPO s cieľom získať ich pripomienky a reakcie; na testovanie hlavných zásad
dokumentu sa zorganizoval pracovný seminár.
Po celý rok 2006 pokračovala práca na spoločnom dohľade Eurodacu s vnútroštátnymi orgánmi na
ochranu údajov. EDPS medziiným zorganizoval v júni druhé koordinačné stretnutie. EDPS, keďže je
dozorným orgánom pre centrálny útvar, mal aj pravidelné stretnutia s Komisiou, ktorá v mene
zúčastnených členských štátov spravuje celý systém. EDPS začal v septembri 2006 v súčinnosti s
nemeckými a francúzskymi odborníkmi hĺbkový bezpečnostný audit, ktorého záverečná správa sa
poskytne do jari 2007.
Konzultácie
Konzultačná úloha EDPS spočíva v poskytovaní odborných konzultácií inštitúciám a orgánom vo
všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Toto je osobitne dôležité v prípade
návrhov nových právnych predpisov, ktoré majú vplyv na ochranu údajov. V takých prípadoch je v
legislatívnom procese EÚ stanovisko EDPS povinné.
V roku 2006 sa ďalej pracovalo na politike konzultácií 8 . V decembri sa na internetovej stránke zverejnil
zoznam zámerov na rok 2007. Okrem toho sa počet vydaných stanovísk v porovnaní s rokom 2005
takmer zdvojnásobil: 11 stanovísk k oblastiam ako napríklad výmena informácií na základe zásady
dostupnosti, víza (vrátane prístupu k rozsiahlemu vízovému informačnému systému – VIS), pasové a
konzulárne pokyny a finančné záležitosti.
Závažným problémom v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach je poradie
návrhov. EDPS nesúhlasí s tým, aby sa právne predpisy uľahčujúce výmenu údajov prijímali skôr, ako
sa zabezpečí primeraná úroveň ochrany údajov. Návrh takéhoto rámca bol predmetom dvoch stanovísk
EDPS, v ktorých sa zdôrazňovalo, že je potrebné mať rámec ochrany skôr, ako sa údaje začnú
vymieňať.
EDPS riešil zavedenie používania biometrických údajov vo viacerých návrhoch Komisie. Keďže
biometrické údaje sú vysoko citlivými údajmi a pre dotknuté osoby predstavujú osobitné riziká, takéto
spracovanie sa musí podporiť obzvlášť konzistentnými a silnými zárukami. Ďalšou všeobecnou témou,
ktorej sa v roku 2006 dostalo osobitnej pozornosti v niekoľkých stanoviskách, je rastúca tendencia
zakladať centrálne databázy a rozsiahle systémy IT . EDPS zaznamenal trend v tom, že ak sa raz
databáza založila, prístup do nej sa rozšíril na viaceré orgány a pre iné účely, než na ktoré bola založená.
Riziko neoprávneného využívania databáz je ďalším dôležitým dôvodom, pre ktorý tieto databázy
znamenajú osobitné riziko pre ľudí, ktorých údaje sa používajú.
Ďalšou problematickou oblasťou sú chýbajúce záruky pri výmene osobných údajov s tretími krajinami.
EDPS trval na tom, aby sa takéto zasielanie povolilo len vtedy, ak tretie krajiny zabezpečia primeranú
úroveň ochrany osobných údajov alebo ak sa na ne vzťahuje niektorá z výnimiek ustanovených v
smernici 95/46/ES 9 .

T-194/04; Bavarian Lager /Komisia.
Pozri aj dokument o stratégii uverejnený v marci 2005, ktorý je k dispozícii na:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21.
9 Táto smernica je hlavným európskym právnym predpisom v oblasti ochrany údajov. Zaviedla sa do vnútroštátneho práva
vo všetkých členských štátoch vrátane Islandu, Nórska a Lichtenštajnska.
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Okrem stanovísk vydaných k navrhovaným právnym predpisom riešil EDPS aj iné dôležité oblasti,
napríklad to, ako čo najlepšie štruktúrovať dohľad nad Schengenským informačným systémom druhej
generácie (SIS II), interoperabilitu databáz a zasielanie PNR 10 do Spojených štátov.
EDPS aj naďalej monitoruje nové technologické trendy ako napríklad využívanie technológií a vedy a
výskumu na ochranu súkromia a údajov. Sledoval sa aj vývoj v oblasti politiky a tvorby právnych
predpisov, a to nielen v súvislosti s vývojom v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. ale aj v
iných oblastiach, ako napríklad revízia rámca pre zachovanie súkromia a pre elektronickú komunikáciu.
Spolupráca
Práca EDPS na podstate ochrany údajov sa nezastavuje pri tom, čo sa dosiahlo v dvoch konkrétnych
oblastiach dozoru a poskytovania konzultácií. Vďaka európskej integrácii je spolupráca s ostatnými
orgánmi, ktorá sa stala základnou súčasťou dobrého fungovania voľného toku osobných údajov,
vybudovaná na vysokej úrovni ochrany pre občanov.
Hlavným fórom pre spoluprácu medzi orgánmi na ochranu údajov v Európe je pracovná skupina
článku 29. Plenárne zasadnutia máva päťkrát do roka, ale zabezpečuje aj praktickú prácu v rôznych
podskupinách a prostredníctvom internetovej stránky s obmedzeným prístupom, na ktorej je možné
ľahšie sa podeliť s informáciami. Pracovná skupina má dôležitú úlohu v jednotnom uplatňovaní a
výklade všeobecných zásad smernice 95/46.
EDPS medziiným aktívne prispel k trom stanoviskám tejto pracovnej skupiny, ktoré sa týkali zasielania
údajov o cestujúcich v leteckej doprave Spojeným štátom. EDPS prispel tiež k mnohým stanoviskám
tejto pracovnej skupiny, ktoré boli vypracované k navrhovaným právnym predpisom. Pracovná
skupina môže vydávať takéto stanoviská, pričom ako argumenty uvádza hľadiská jednotlivých krajín.
Príkladmi dobrých synergií medzi stanoviskami tejto pracovnej skupiny a EDPS boli v roku 2006
oblasti uchovávania telekomunikačných údajov, vyživovacej povinnosti a revízia smernice o ochrane
súkromia v sektore elektronickej komunikácie.
EDPS má povinnosť spolupracovať s dozornými orgánmi pre ochranu údajov v rámci „tretieho
piliera“ EÚ (policajná a justičná spolupráca v trestných veciach). EDPS sa v práci spoločných
dozorných orgánov (JSB) pre schengenský systém, Europol, Eurojust a colný informačný systém (CIS)
snaží zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ochrany údajov. Stabilný nárast počtu iniciatív na európskej
úrovni zameraných na boj proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu vrátane rôznych návrhov na
výmenu osobných údajov viedol k tomu, že úzka spolupráca sa stala základnou potrebou. Najviac
pozornosti sa v roku 2006 venovalo vzájomne prepojeným návrhom rámcových rozhodnutí o ochrane
údajov v treťom pilieri a o výmene informácií v rámci zásady dostupnosti.
EDPS sa tiež zúčastnil európskej a medzinárodnej konferencie o ochrane údajov a súkromia.
Medzinárodná konferencia bola celá venovaná téme „Spoločnosť, nad ktorou sa vykonáva dohľad“ a
okrem iného viedla k vyhláseniu pod názvom „Propagácia a zefektívňovanie ochrany údajov“, ktorému
sa dostalo všeobecnej podpory (niekedy sa uvádza ako londýnska iniciatíva).
Komunikácia
EDPS bude ako jeden z autorov londýnskej iniciatívy aj ďalej aktívne prispievať k lepšej propagácii
ochrany údajov. Toto je základom, pretože ochrana súkromia a osobných údajov občanov je dôležitá
pre každú demokratickú spoločnosť. Londýnska iniciatíva vyzýva v praxi orgány na ochranu údajov,
aby posúdili svoju efektívnosť, posilnili svoje kapacity v technologickej oblasti, pripravili novú
komunikačnú stratégiu, konkrétnejšie propagovali ochranu údajov a podporovali zapojenie ostatných
zainteresovaných strán.
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EDPS aj v roku 2006 naďalej zameriaval svoje komunikačné aktivity na rôzne cieľové skupiny určené v
rámci každej hlavnej aktivity. Niektoré príklady:
• rozhovor v internom týždenníku Komisie, ktorý sa vydáva vo viac ako 50 000 výtlačkoch a
distribuuje aj úradníkom ostatných inštitúcií (EDPS informoval úradníkov o ich právach,
dozor),
• účasť na pravidelných zasadnutiach DPO (EDPS ich informoval napríklad o výklade
podmienok nariadenia 45/2001, dozor),
• predkladanie legislatívnych stanovísk príslušným pracovným skupinám a výborom Európskeho
parlamentu a Rady a vydávanie tlačových správ a poskytovanie rozhovorov novinárom
(konzultácie).
EDPS využíval aj ostatné nástroje komunikácie, počas roka prednášal a vydal päť čísel spravodajcu 11 ,
zúčastnil sa otvoreného dňa EÚ, atď. Počas roka 2006 odpovedal na viac než 170 žiadostí o informácie
alebo rady od študentov a ostatných občanov, ako aj od projektových manažérov a právnikov, pričom
išlo o široké spektrum tém ochrany údajov.
Administratíva, rozpočet a zamestnanci
EDPS sa ako novo založený orgán naďalej zväčšoval a v roku 2006 získal dodatočné zdroje v
porovnaní s rokom 2005. Rozpočet sa zvýšil zo sumy necelých 3 miliónov EUR na sumu viac ako 4
milióny EUR a počet pracovníkov sa zvýšil z 19 na 24. Administratívne prostredie sa zlepšilo, keď sa
prijali rôzne vnútorné predpisy potrebné pre riadne fungovanie tohto orgánu, vytvoril sa výbor
zamestnancov, atď.
Ďalej sa zlepšovala spolupráca s Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou, čo viedlo k
výrazným úsporám. Významným krokom v roku 2006 bolo predĺženie dohody o medziinštitucionálnej
spolupráci s týmito inštitúciami o tri roky.
Pokiaľ ide o ľudské zdroje, okrem náboru nových pracovníkov boli dvaja až traja pracovníci každého
polroka zaradení do programu odbornej prípravy.
Výsledky za rok 2006
Vo výročnej správe za rok 2005 sa uvádzali tieto hlavné ciele na rok 2006 - z ktorých väčšina sa
dosiahla.
• Podpora sieti úradníkov pre ochranu údajov
Počet DPO sa počas roka zvýšil. EDPS ich sieť aj naďalej významne podporoval a zorganizoval
pracovný seminár pre nových DPO. Pravidelne sa uskutočňujú dvojstranné hodnotenia pokroku,
pokiaľ ide o oznámenia vo veľkých inštitúciách.
• Pokračovanie predbežných kontrol
Významne sa zvýšili predbežné kontroly existujúcich operácií spracovania Pravidelné stretnutia s DPO
sa zaoberali príslušnými politikami a hlavnými otázkami.
• Elektronické monitorovanie a prevádzkové údaje
Začiatkom roka 2007 sa uverejní konečná verzia dokumentu s usmerneniami o spracovaní osobných
údajov v súvislosti s používaním sietí elektronickej komunikácie. V roku 2006 sa vydali sa prvé
stanoviská k predbežným kontrolám v tejto oblasti.
•

Usmernenia pre osobné spisy

11 Na tejto stránke je možné si ho automaticky predplatiť:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27.
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Začal sa prieskum o súčasných postupoch, ktoré pri osobných spisoch používajú inštitúcie a orgány, a
pripravujú sa k tomu usmernenia.
• Zasielanie tretím krajinám
V predbežnom dokumente sa analyzovalo zasielanie údajov tretím krajinám a medzinárodným
organizáciám.
• Dozor nad systémom Eurodac
V súčasnosti prebieha hĺbkový bezpečnostný audit centrálnej databázy systému Eurodac, ktorý sa
ukončí do polovice roka 2007.
• Poradenstvo pri právnych predpisoch
Počet stanovísk vydaných k širokému spektru tém sa takmer zdvojnásobil. Na internetovej stránke sa
zverejnil prvý zoznam príslušných tém na rok 2007.
• Zásahy do súdnych prípadov
EDPS dostal právo zasiahnuť v troch prípadoch prejednávaných na Súde prvého stupňa, ktoré sa týkali
prístupu verejnosti k dokumentom a ochrany údajov, pričom v jednom z nich sa ESDP zúčastnil
pojednávania. EDPS požiadal aj o intervenciu v prípade prejednávanom na Súdnom dvore ohľadom
platnosti smernice 2006/24/ES o uchovávaní údajov.
• Druhá verzia internetovej stránky
V januári 2007 bola spustená úplne revidovaná internetová stránka, ktorá je štruktúrovaná podľa
hlavných úloh EDPS.
• Rozvíjanie zdrojov
EDPS aj naďalej rozvíjal potrebné zdroje a infraštruktúry s cieľom zabezpečiť účinné plnenie svojich
úloh. Administratívna dohoda, ktorú uzavrel v roku 2004 s Komisiou, Parlamentom a Radou, sa
predĺžila o ďalšie tri roky.
Ciele na rok 2007
Na rok 2007 sa stanovili tieto hlavné ciele. Dosiahnuté ciele sa uvedú v ďalšej výročnej správe.
• Rozsah siete DPO
Sieť úradníkov pre ochranu údajov by mala dosiahnuť plný rozsah, pričom na jej činnostiach by sa mali
podieľať všetky orgány. EDPS im bude aj naďalej poskytovať silnú podporu a usmernenia pri rozvíjaní
ich funkcií a bude podnecovať výmenu najlepších postupov.
• Pokračovanie predbežných kontrol
Ukončia sa predbežné kontroly existujúcich operácií spracovania. Osobitná pozornosť sa bude
venovať medziinštitucionálnym systémom a iným situáciám, ktoré spoločne využívajú inštitúcie a
orgány, s cieľom zjednotiť a zjednodušiť postupy.
• Inšpekcie a kontroly
EDPS začne od jari 2007 vo všetkých inštitúciách a orgánoch merať pokrok pri vykonávaní nariadenia
(ES) č. 45/2001.
• Kamerový dohľad
Vypracujú a vydajú sa usmernenia pre využívanie kamerového dohľadu inštitúciami a orgánmi s
možným vplyvom na súkromie pracovníkov a návštevníkov.
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• Horizontálne otázky
V stanoviskách k predbežným kontrolám a v rozhodnutiach týkajúcich sa sťažností sa riešili viaceré
spoločné otázky, čo je tiež užitočné aj pre iné inštitúcie a orgány ako sú tie, ktorých sa kontroly a
rozhodnutia priamo týkali. EDPS pripraví k týmto horizontálnym otázkam dokumenty, ktoré budú, ako
usmernenia, všeobecne dostupné pre všetky inštitúcie a orgány.
• Konzultácie o právnych predpisoch
EDPS bude aj naďalej vydávať stanoviská k návrhom nových právnych predpisov a zabezpečovať
primerané nadväzujúce kroky. Osobitná pozornosť sa bude venovať dôležitým návrhom vykonávacích
rozhodnutí.
• Ochrana údajov v treťom pilieri
Osobitná pozornosť sa bude venovať vypracovaniu a prijatiu všeobecného rámca ochrany údajov v
treťom pilieri. EDPS bude na účely presadzovania práva tiež pozorne sledovať návrhy na cezhraničnú
výmenu osobných údajov alebo na poskytnutie prístupu k údajom pre súkromný alebo verejný sektor.
• Propagačné aktivity na ochranu údajov
EDPS bude vo veľkej miere podporovať kroky nadväzujúce na londýnsku iniciatívu. Sem patria rôzne
aktivity od „zvyšovania informovanosti“ až po „lepšie vykonávanie“ a „účinné presadzovanie“ zásad
ochrany údajov.
• Rokovací poriadok
Prijme sa a všeobecne sa sprístupní rokovací poriadok pre rôzne úlohy a aktivity EDPS.
• Riadenie zdrojov
Naďalej sa bude zlepšovať riadenie finančných a ľudských zdrojov obnovovaním štruktúry rozpočtu,
prijatím vnútorných predpisov v dôležitých oblastiach (ako napríklad v oblasti hodnotenia pracovníkov)
a rozvojom koncepcie odborného vzdelávania.
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