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Įvadas
Pateikiama Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno trečios metinės ataskaitos santrauka 1 .
Peter Hustinx (EDAPP) ir Joaquín Bayo Delgado (priežiūros pareigūno pavaduotojas) pradėjo dirbti
2004 m. sausio mėn. ir kūrė nepriklausomą instituciją, atsakingą už asmens duomenų apsaugą Europos
lygiu. Jų pagrindinė veikla, kaip nurodyta Reglamente 45/2001 2 , yra:
• prižiūrėti, kaip ES administracija tvarko asmens duomenis, ir užtikrinti, kad tų asmenų, kurių
duomenys tvarkomi, teisės ir laisvės nebūtų pažeistos;
• patarti dėl pasiūlymų dėl naujų ES teisės aktų, turinčių įtakos duomenų apsaugai
(konsultavimas);
• bendradarbiauti su kitomis duomenų apsaugos institucijomis, kad visoje Europoje būtų
užtikrintas aukštas ir pastovus duomenų apsaugos lygis.
Pirmaisiais metais institucija iš tiesų buvo kuriama, o antraisiais – stiprinamas jos vaidmuo. Šioje
trečiojoje ataskaitoje pradėta vertinti rezultatus. Apskritai atrodo, kad EB institucijų ir įstaigų 3 veikla
pagerėjo ir jos vis dažniau pasitelkia EDAPP, kad jų kasdieniniame darbe ir rengiant naujus ES teisės
aktus asmens duomenys būtų tvarkomi teisingai.
Mažiausiai pora uždavinių vis dar laukia priešakyje. Pirmasis susijęs su duomenų apsaugos taisyklių ir
principų įgyvendinimu visoje ES administracinėje sistemoje ir su duomenų apsaugos kultūros, kuri yra
gero valdymo dalis, sukūrimu. Nuo 2007 m. pavasario EDAPP pradės vertinti visose institucijose ir
įstaigose padarytą pažangą ir užtikrins, kad minėtos institucijos ir įstaigos gautų tinkamą atsiliepimą.
Antrasis uždavinys – baigti duomenų apsaugos principų integravimo į Bendrijos teisės aktus procesą ir
pagerinti ES politikos krypčių kokybę, kai veiksminga duomenų apsauga yra viena pagrindinių politikos
sėkmės sąlygų. Akivaizdu, kad tai apima nuostatų, reglamentuojančių privatumo klausimus, integravimą
į kai kurias sritis, pavyzdžiui, visuomenės saugumo ir teisėsaugos politikos sritis, kuriose kartais, atrodo,
vadovaujamasi kitokiomis nuostatomis.
Priežiūra
Šiuolaikinės visuomenės modernios administracijos asmens duomenis tvarko įvairiose srityse. Tai liečia
personalo, lankytojų, lėšų gavėjų ir dar daugelio kitų kategorijų žmonių asmens duomenis. ES
institucijos ir įstaigos, vykdydamos kasdieninę teisėtą veiklą, tvarko labai daug asmens duomenų.
Vienas iš pagrindinių EDAPP vaidmenų – prižiūrėti, kad nebūtų pažeistos atitinkamų asmenų teisės ir
laisvės, kai tvarkomi jų asmens duomenys. Teisinis pagrindas yra Reglamentas Nr. 45/2001, kuriuo
nustatomi įpareigojimai tiems, kurie tvarko duomenis, ir teisės asmenų, kurių asmens duomenys yra
tvarkomi.
Atitinkamų institucijų arba įstaigų duomenų apsaugos pareigūnai (DAP) yra informuoti apie paprastus
asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kurie nekelia ypatingo pavojaus asmenims, kurių duomenys
tvarkomi. DAP registruoja visus tokius tvarkymo veiksmus ir užtikrina, kad institucijoje būtų taikomas
reglamentas, pavyzdžiui, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis tik teisėtomis priežastimis.
Kai asmens duomenų tvarkymas kelia ypatingą pavojų tiems asmenims, kurių duomenys tvarkomi,
Visą tekstą galima rasti: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/22. Galima nemokamai užsisakyti
spausdintą dokumento redakciją anglų, prancūzų arba vokiečių kalba.
2 2000 m. gruodžio 18 d. Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
3 Visame pranešime vartojamos Reglamente (EB) Nr. 45/2001 pateikiamos sąvokos „institucijos“ ir „įstaigos“. Šios sąvokos
apima ir Bendrijos agentūras. Išsamus sąrašas pateikiamas šiuo adresu:
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm.
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tokius veiksmus iš anksto turi patikrinti EDAPP. Po to EDAPP nustato, ar duomenų tvarkymas
atitinka reglamento nuostatas. Toks (pavojingas) asmens duomenų tvarkymas yra susijęs, pavyzdžiui, su
darbuotojų vertinimu, kieno nors sveikata, įtariamais nusikaltimais ir pan. 4
Priežiūros uždaviniai, už kuriuos yra atsakingas priežiūros pareigūno pavaduotojas, įvairuoja nuo
patarimo ir pagalbos DAP, išankstinio pavojingų tvarkymo veiksmų tikrinimo iki skundų tyrimo bei
nagrinėjimo ir pan. Informacinių ir derybinės pozicijos dokumentų rengimas ir „Eurodac“ centrinio
padalinio priežiūra taip pat yra šio darbo dalis.
2006 m. buvo parengtos 54 nuomonės dėl išankstinės patikros atvejų – dviem trečiosiomis daugiau,
palyginti su 2005 m. Tik 5 iš minėtų atvejų buvo tinkamos išankstinės patikros atvejai, t. y. EDAPP jie
buvo pateikti prieš pradedant. Išankstinė patikra daugiausia buvo atliekama dėl asmens duomenų,
susijusių su personalo įvertinimu, medicininėmis bylomis, e. stebėsena, drausminėmis procedūromis ir
socialinėmis paslaugomis, tvarkymo. Tikimasi, kad dar neatliktos ex post išankstinės patikros 5 bus
baigtos 2007 m. pavasarį.
Atliekant šį darbą taip pat reikia nustatyti, ar reikalinga išankstinė patikra, kai DAP abejoja ir
konsultuojasi su EDAPP. Be to, kadangi EDAPP pateikia keleta rekomendacijų (kad tvarkymo veiksmu
nebūtų nepažeistas reglamentas), kai su juo konsultuojamasi arba būna paskelbta nuomonė dėl
išankstinės patikros, būtina tolesnė veikla, susijusi su institucijų ir įstaigų veiksmais.
2006 m. buvo gauti 52 skundai, iš kurių 10 buvo paskelbti priimtinais ir nagrinėjami toliau. Palyginti su
2005 m., tokių skundų skaičius išaugo beveik dvigubai. Dauguma gautų skundų vis dar nepateko į
EDAPP priežiūros kompetencijos sritį, pavyzdžiui, todėl, kad juose išskirtinai buvo nagrinėjami asmens
duomenų tvarkymo valstybių narių lygiu atvejai (tokiais atvejais kompetentingos institucijos yra
nacionalinės duomenų apsaugos institucijos).
Lapkričio mėn. su Europos ombudsmenu (kuris nagrinėja skundus dėl netinkamo institucijų ir įstaigų
administravimo) buvo pasirašytas Susitarimo memorandumas, kuriame numatomas veiksmų modelis
tais atvejais, kai abi institucijos yra kompetentingos.
2006 m. buvo atlikta keletas tyrimų įvairiose srityse. Du tyrimai nusipelno ypatingo dėmesio – tai
tyrimas dėl Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato ir tyrimas dėl Europos centrinio
banko (ECB) vaidmens SWIFT 6 byloje. Pirmasis susijęs su Komisijos atliktu plataus masto sektoriaus
tyrimu, kurio metu buvo renkami klientų duomenys. Antrasis – su įvairiais ECB vaidmenimis, susijusiais
su tuo, kad JAV valdžios institucijos pasinaudojo SWIFT sistema (pranešimų perdavimo tinklas
tarptautinių mokėjimų srityje). EDAPP paprašė ECB užtikrinti, kad Europos mokėjimo sistemos
visiškai atitiktų Europos duomenų apsaugos teisės aktus. 2007 m. bus vykdoma tolesnė veikla, susijusi
su SWIFT byla.
2006 m. EDAPP taip pat konsultavo dėl didesnio administracinių priemonių kiekio nei ankstesniais
metais. Buvo pradėtas tyrimas savo iniciatyva dėl nusistovėjusios asmens bylų tvarkymo tvarkos.
EDAPP taip pat pradėjo tyrimus dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms valstybėms ir
tarptautinėms organizacijoms ir dėl institucijose ir įstaigose stebėjimo tikslams naudojamų vaizdo
kamerų. 2007 m. toliau bus tęsiamas darbas pagal šiuos svarbius dokumentų rinkinius.
Toliau buvo tęsiamas darbas, susijęs su dokumentu „Galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais

Išsamiau žr. visą teksto redakciją ir Reglamento Nr. 45/2001 27 straipsnį.
Reglamentas Nr. 45/2001 įsigaliojo 2001 m. vasario 1 d., o EDAPP ir priežiūros pareigūno pavaduotojo paskyrimai –
2004 m. sausio 17 d. Ex post išankstinės patikros susijusios su tais tvarkymo veiksmais, kurie buvo pradėti prieš pareigūnų
paskyrimą, todėl negalėjo būti patikrinti prieš juos pradedant.
6 Pasaulinė tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacija.
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ir duomenų apsauga“ 7 ir su e. stebėsenos dokumento projektu, kuriame nagrinėjami duomenys, gauti
naudojant elektroninių ryšių priemones (telefoną, el. paštą, internetą ir pan.). EDAPP, remdamas
paraiškos teikėjų reikalavimą, kad Komisija turėtų atskleisti visą pageidaujamą dalyvaujančių asmenų
sąrašą, įsikišo į Pirmosios instancijos teismo nagrinėjamą bylą šiuo klausimu. Duomenų apsaugos
pareigūnams buvo išplatintas e. stebėsenos dokumento projektas, siekiant gauti jų pastabas ir sužinoti
nuomones, ir buvo surengtas seminaras, siekiant patikrinti pagrindinius dokumento principus.
2006 m. toliau buvo vykdomas bendras „Eurodac“ priežiūros darbas kartu su nacionalinėmis DAI. Be
kita ko, birželio mėn. EDAPP surengė antrą koordinavimo posėdį. Kadangi EDAPP yra centrinio
padalinio priežiūros institucija, ji taip pat reguliariai susitikinėjo su Komisijos, kuri valdo sistemą
dalyvaujančių valstybių narių vardu, atstovais. 2006 m. rugsėjo mėn. EDAPP, bendradarbiaudamas su
Vokietijos ir Prancūzijos ekspertais, pradėjo nuodugnų saugumo auditą; galutinė ataskaita bus pateikta
2007 m. pavasarį.
Konsultavimas
EDAPP konsultavimo veikla – tai profesionalių patarimų teikimas institucijoms ir įstaigoms visais su
asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. Tai ypač svarbu rengiant pasiūlymus dėl naujų teisės
aktų, kurie turi įtakos duomenų apsaugai. Tokiais atvejais EDAPP nuomonė yra privaloma ES
teisėkūros proceso dalis.
2006 m. konsultavimo politika 8 buvo toliau plėtojama. Gruodžio mėn. tinklavietėje buvo paskelbtas
2007 m. ketinamų atlikti darbų sąrašas. Be to, palyginti su 2005 m., paskelbta beveik dvigubai daugiau
nuomonių: 11 nuomonių, apimančių, pavyzdžiui, keitimąsi informacija pagal prieinamumo principą,
vizas (įskaitant prieigą prie didelės apimties Vizų informacinės sistemos (VIS)), pasus, konsulines
instrukcijas ir finansinius klausimus.
Pagrindinis susirūpinimą keliantis klausimas policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose
bylose srityje yra pasiūlymų eiliškumas. EDAPP prieštaravo tam, kad teisės aktai, kuriais
supaprastinamas keitimasis duomenimis, būtų priimami prieš garantuojant tinkamą duomenų apsaugos
lygį. Pasiūlymas dėl tokios sistemos buvo nagrinėjamas dviejose EDAPP nuomonėse, kuriose buvo
pabrėžiama, kad apsaugos sistema yra būtina prieš pasikeičiant duomenimis.
Keliuose Komisijos pasiūlymuose EDAPP aptarė pradėtus naudoti biometrinius duomenis. Kadangi
biometriniai duomenys yra ypač opaus pobūdžio ir jų naudojimas kelia ypatingą pavojų duomenų
subjektams, toks tvarkymas turi būti vykdomas pasitelkiant ypač nuoseklias ir patikimas apsaugos
priemones. Kita bendro pobūdžio tema, kuriai 2006 m. keliose nuomonėse buvo skirta ypač daug
dėmesio, yra stiprėjanti tendencija steigti centrines duomenų bazes ir didelės apimties IT sistemas.
EDAPP pastebėjo šią tendenciją: kai sukuriama duomenų bazė, didesniam institucijų kiekiui
suteikiamos galimybės ja naudotis kitais tikslais, negu tie, dėl kurių ji buvo sukurta. Neteisėto
naudojimo pavojus yra svarbi priežastis, dėl kurios šios duomenų bazės kelia ypatingą pavojų žmonėms,
kurių duomenys yra naudojami.
Apsaugos priemonių trūkumas keičiantis asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis yra dar viena
ypatingą susirūpinimą kelianti sritis. EDAPP reikalavo, kad perduoti duomenis būtų leidžiama tik tais
atvejais, jei būtų užtikrintas tinkamas duomenų apsaugos lygis arba jei perdavimui taikomos
Direktyvoje 95/46/EB 9 numatytos leidžiančios nukrypti nuostatos.
Be paskelbtų nuomonių dėl siūlomų teisės aktų, EDAPP taip pat nagrinėjo kitas svarbias temas,
pavyzdžiui, kaip geriausiai struktūrizuoti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II)
T-194/04; Bavarian Lager vs. Commission
Taip pat žr. 2005 m. kovo mėn. paskelbtą strateginį dokumentą, pateikiamą tinklavietėje:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21.
9 Ši direktyva yra pagrindinis su duomenų apsauga susijęs teisės aktas Europoje. Ji įgyvendinta nacionalinės teisės aktais
visose valstybėse narėse ir Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine.
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priežiūrą, duomenų bazių sąveiką ir PNR 10 duomenų perdavimą Jungtinėms Amerikos Valstijoms.
EDAPP toliau stebi technologijų naujoves, pavyzdžiui, įgalinančias technologijas bei mokslinių tyrimų
ir technologijų plėtros privatumo ir duomenų apsaugos srityje. Taip pat buvo stebimi pokyčiai politikos
ir teisės aktų srityje, susiję ne tik su pokyčiais laisvės, saugumo ir teisingumo erdve, bet ir kitomis
sritimis, pavyzdžiui privatumo ir elektroninių ryšių sistemos peržiūra.
Bendradarbiavimas
EDAPP darbas duomenų apsaugos esminių nuostatų klausimais nesibaigia tuo, kas padaryta dviejose
konkrečiose priežiūros ir konsultavimo srityse. Dėl Europos integracijos bendradarbiavimas su kitomis
institucijoms tapo svarbia laisvo asmens duomenų srauto gero veikimo, grindžiamo aukštu piliečių
apsaugos lygiu, dalimi.
Pagrindinis Europos duomenų apsaugos institucijų bendradarbiavimo forumas yra 29 straipsnio darbo
grupė. Jos plenariniai posėdžiai vyksta penkis kartus per metus, tačiau ji taip pat sudaro sąlygas dirbti
įvairiuose pogrupiuose ir pasitelkiant uždarą tinklavietę, kurioje galima keistis informacija. Darbo grupei
tenka svarbus vaidmuo vienodai taikant ir aiškinant Direktyvoje 95/46 numatytus bendruosius
principus.
Be kitų klausimų, EDAPP aktyviai prisidėjo rengiant tris darbo grupės nuomones dėl duomenų apie
skrendančius keleivius perdavimo Jungtinėms Amerikos Valstijoms. EDAPP taip pat prisidėjo rengiant
daugelį darbo grupės nuomonių dėl siūlomų teisės aktų. Darbo grupė gali skelbti tokias nuomones,
pasitelkdama argumentus, susijusius su nacionalinėmis perspektyvomis. 2006 m. darbo grupės ir
EDAPP nuomonių geros sinergijos pavyzdžiai pažymėtini telekomunikacijų duomenų saugojimo,
įsipareigojimų vykdymo ir e. privatumo direktyvos peržiūros srityse.
ESDAPP pareiga – bendradarbiauti su duomenų apsaugos priežiūros įstaigomis ES „trečiojo ramsčio“
srityse (policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose). ESDAPP siekia užtikrinti
aukštą ir nuoseklų duomenų apsaugos lygį Europolo, Eurojusto ir Muitinės informacinės sistemos
(MIS) jungtinės priežiūros institucijų (JPI) darbe. Dėl nuolat augančio Europos lygio iniciatyvų, skirtų
kovai su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, įskaitant įvairius pasiūlymus dėl keitimosi asmens
duomenimis, skaičiaus glaudus bendradarbiavimas tapo svarbia būtinybe. 2006 m. daugiausia dėmesio
buvo skirta susijusiems pasiūlymams dėl pamatinio sprendimo dėl duomenų apsaugos trečiojo ramsčio
srityje ir dėl keitimosi informacija pagal prieinamumo principą.
ESDAPP taip pat dalyvavo Europos ir tarptautinėse konferencijose dėl duomenų apsaugos ir
privatumo. Pastaroji buvo skirta vien „Stebėjimu grindžiamos visuomenės“ temai; konferencijoje inter
alia buvo parengtas pareiškimas, kuriam buvo bendrai pritarta ir kuris buvo pavadintas „Informavimas
apie duomenų apsaugą ir jo veiksmingumo didinimas“ (taip pat vadinamas Londono iniciatyva).
Informavimas
EDAPP, kaip vienas iš Londono iniciatyvos kūrėjų, aktyviai prisidės prie tolesnės veiklos gerinant
informavimą apie duomenų apsaugą. Tai yra svarbu todėl, kad piliečių privatumo ir asmens duomenų
apsauga yra svarbi bet kurioje demokratinėje visuomenėje. Praktiškai pagal Londono iniciatyvą būtina,
kad duomenų apsaugos institucijos įvertintų savo veiksmingumą; stiprintų savo pajėgumus technologijų
srityse; kurtų naują informavimo strategiją; informuotų apie duomenų apsaugą konkrečiau ir skatintų
kitų suinteresuotų subjektų dalyvavimą.
2006 m. ESDAPP informavimo veikloje toliau daugiausia dėmesio buvo skiriama skirtingoms
tikslinėms grupėms, nustatytoms kiekvienai pagrindinei veiklos rūšiai. Pavyzdžiui:
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Komisijos vidaus laikraščiui, kuris leidžiamas daugiau nei 50 000 egzempliorių tiražu ir taip pat
platinamas kitų institucijų darbuotojams, duotas interviu (informuojantis darbuotojus apie jų
teises, priežiūrą);
Dalyvavimas reguliariuose DAP tinklo posėdžiuose (informuojant juose, pavyzdžiui, apie
Reglamento 45/2001 nuostatų aiškinimą, priežiūrą);
Nuomonių dėl teisės aktų pristatymas atitinkamoms Europos Parlamento ir Tarybos darbo
grupėms ir komitetams, spaudos pranešimų skelbimas ir interviu žurnalistams (konsultacijos).

EDAPP naudojosi kitomis informavimo priemonėmis, darydamas pranešimus daugelį kartų per metus,
išleisdamas penkis informacinio biuletenio numerius 11 , dalyvaudamas ES atvirų durų dienoje ir pan.
2006 m. buvo atsakyta į daugiau nei 170 studentų ir kitų suinteresuotų asmenų, projektų vadovų ir
teisininkų prašymų pateikti informaciją arba suteikti konsultaciją, aptariant plačią su duomenų apsauga
susijusių temų gamą.
Administravimas, biudžetas ir darbuotojai
EDAPP, kaip naujai įsteigta institucija, toliau augo, 2006 m. gaudama papildomų išteklių palyginti su
2005 m. Biudžetas padidėjo nuo šiek tiek mažiau negu 3 milijonų EUR iki daugiau nei 4 milijonų EUR,
o darbuotojų skaičius išaugo nuo 19 iki 24 darbuotojų. Administracinė aplinka buvo palaipsniui išplėsta,
priimant įvairias vidaus taisykles, būtinas tinkamam institucijos veikimui, įsteigiant Personalo komitetą ir
pan.
Buvo toliau gerinamas bendradarbiavimas su Europos Parlamentu, Taryba ir Europos Komisija; tai
nulėmė didelius ekonominius privalumus. 2006 m. žengtas svarbus žingsnis – trejiems metams pratęstas
susitarimas su šiomis institucijomis dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo.
Žmogiškųjų išteklių srityje, be veiklos įdarbinimo srityje, pagal stažuočių programą kiekvienu stažuočių
laikotarpiu mokyme toliau dalyvavo nuo dviejų iki trijų stažuotojų.
2006 m. rezultatai
2005 m. metinėje ataskaitoje paminėti šie pagrindiniai 2006 m. tikslai, kurių dauguma buvo pasiekti.
• Parama DAP tinklui
DAP skaičius augo visus metus. EDAPP ir toliau rėmė jų tinklą bei surengė praktinį seminarą naujiems
DAP. Didelėse institucijose reguliariai rengiamas dvišalis pranešimų teikimo pažangos įvertinimas.
• Išankstinės patikros tęstinumas
Labai išaugo esamų tvarkymo veiksmų išankstinės patikros mastas. Reguliarių susitikimų su DAP metu
buvo keičiamasi informacija apie atitinkamas politikos kryptis ir pagrindinius sprendžiamus klausimus.
• E. stebėsena ir srauto duomenys
2007 m. pradžioje bus paskelbta galutinė dokumento redakcija ir asmens duomenų, susijusių su
elektroninių ryšių tinklų naudojimu, tvarkymo gairės. 2006 m. buvo paskelbtos pirmosios nuomonės
dėl išankstinės patikros šioje srityje.
• Gairės dėl asmens bylų
Buvo pradėtas galiojančios praktikos dėl institucijų ir įstaigų darbuotojų asmens bylų tyrimas ir
rengiamos gairės.
• Perdavimas trečiosioms valstybėms
Duomenų perdavimo trečiosioms valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms klausimas buvo
11 Šioje tinklavietės dalyje biuletenį galima užsiprenumeruoti automatiniu būdu:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27.
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išanalizuotas preliminariame dokumente.
• „Eurodac“ priežiūra
Šiuo metu vykdomas nuodugnus „Eurodac“ centrinės duomenų bazės saugumo auditas, kuris bus
baigtas iki 2007 m. vidurio.
• Patariamasis vaidmuo teisėkūros srityje
Pateiktų nuomonių, kurios apima plačią temų įvairovę, skaičius beveik padvigubėjo. Institucijos
tinklavietėje buvo paskelbtas pirmasis 2007 m. atitinkamų temų sąrašas.
• Įstojimas į Teismo bylas
EDAPP buvo suteikta teisė Pirmosios instancijos teisme įstoti į tris bylas dėl visuomenės galimybių
susipažinti su dokumentais ir duomenų apsaugos, ir EDAPP dalyvavo viename posėdyje. EDAPP taip
pat paprašė leidimo įstoti į Teisingumo Teisme nagrinėjamą bylą dėl Direktyvos 2006/24/EB dėl
duomenų saugojimo galiojimo.
• Antras tinklavietės variantas
2007 m. sausio mėn. pradėjo veikti visiškai atnaujinta tinklavietė, kurios struktūra buvo suformuota
pagal pagrindines EDAPP veiklos sritis.
• Išteklių plėtojimas
Siekdamas veiksmingai atlikti jam pavestas užduotis, EDAPP toliau plėtojo būtinus išteklius ir
infrastruktūrą. 2004 m. su Komisija, Parlamentu ir Taryba sudaryto administracinio susitarimo
galiojimas buvo pratęstas dar trejiems metams.
2007 m. tikslai
2007 metams buvo pasirinkti toliau nurodyti pagrindiniai tikslai. Apie pasiektus rezultatus bus pranešta
kitoje metinėje ataskaitoje.
• DAP tinklo veikimo sritis
Turėtų pradėti maksimaliai veikti DAP tinklas, jo veikloje dalyvaujant visoms institucijoms ir įstaigoms.
EDAPP toliau intensyviai rems DAP funkcijų kūrimą bei teiks tam rekomendacijas ir skatins keitimąsi
geriausia praktika.
• Išankstinės patikros tęstinumas
Bus užbaigta išankstinė esamų apdorojimo operacijų patikra. Siekiant racionalesnių ir paprastesnių
procedūrų, ypatingas dėmesys bus skirtas tarpinstitucinėms sistemoms ir kitoms situacijoms, kai
institucijos ir įstaigos bendrai naudojasi duomenimis.
• Inspektavimai ir patikrinimai
EDAPP pradės vertinti Reglamento Nr. 45/2001 įgyvendinimo pažangą, nuo 2007 m. pavasario
organizuodamas patikrinimus visose įstaigose.
• Stebėjimas vaizdo kameromis
Bus parengtos ir paskelbtos institucijų ir įstaigų vykdomo stebėjimo vaizdo kameromis, galinčio turėti
įtakos darbuotojų ir lankytojų privatumui, gairės.
• Horizontalieji klausimai
Nuomonėse dėl išankstinės patikros ir sprendimuose dėl skundų buvo nagrinėjama keletas bendrų
klausimų, kurie, be kita ko, vertingi ne tik su konkrečiu atveju susijusioms institucijoms ir įstaigoms.
EDAPP parengs dokumentus dėl tokių horizontaliųjų klausimų ir užtikrins, kad jais, kaip
rekomendacijomis, galėtų plačiai naudotis visos institucijos ir įstaigos.
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• Konsultacijos dėl teisės aktų
EDAPP toliau teiks nuomones dėl pasiūlymų dėl naujų teisės aktų ir užtikrins tinkamus tolesnius
veiksmus. Ypatingas dėmesys bus skirtas susijusiems pasiūlymams dėl įgyvendinimo sprendimų.
• Duomenų apsauga trečiojo ramsčio srityse
Bus skiriamas ypatingas dėmesys tam, kad būtų parengti ir priimti duomenų apsaugos trečiojo ramsčio
srityje bendrieji teisės aktai. EDAPP taip pat atidžiai stebės pasiūlymus dėl skirtingų valstybių keitimosi
asmens duomenimis ar kuriais numatoma prieiga prie privačiojo ir viešojo sektoriaus duomenų
suteikimo teisėsaugos tikslais.
• Informavimas apie duomenų apsaugą
EDAPP tvirtai rems tolesnę veiklą, vykdomą po „Londono iniciatyvos“. Tai apima „sąmoningumo
ugdymo“ ir duomenų apsaugos principų „geresnio įgyvendinimo“ bei „veiksmingo įgyvendinimo
užtikrinimo“ veiklą.
• Darbo tvarkos taisyklės
Bus priimtos įvairios EDAPP pareigas ir veiklą apimančios darbo tvarkos taisyklės ir bus sudarytos
didelės galimybės su jomis susipažinti.
• Išteklių valdymas
Bus toliau gerinamas finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymas, atnaujinant biudžeto struktūrą,
priimant vidaus taisykles atitinkamose srityse, pavyzdžiui, personalo vertinimo vidaus taisykles, ir
rengiant mokymo politiką.
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