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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Brusel, 12.9.2007
KOM(2007) 515 v konečnom znení

2007/0189 (CNS)

Návrh 

ROZHODNUTIA RADY

ktorým sa implementuje nariadenie (ES) č. 168/2007 v súvislosti s prijatím 
viacročného rámca 

pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 - 2012

(predložený Komisiou)
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1 Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
2 Agentúra vznikla na základe bývalého Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, 

ktoré sa zriadilo nariadením Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997 (Ú. v. ES L 151, 10.6.1997, s. 1.
Zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1652/2003, Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 33).

ODÔVODNENIE

Súvislosti návrhu1)

Dôvody a ciele návrhu•

15. februára 2007 prijala Rada nariadenie (ES) č. 168/2007 (ďalej len „nariadenie“)1, 
ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“). 
Agentúra začala svoju činnosť 1. marca 2007.

Cieľom agentúry je poskytovať pomoc a odborné znalosti týkajúce sa základných práv 
príslušným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Spoločenstva a jeho členským 
štátom pri implementácii práva Spoločenstva, a podporovať ich tak pri prijímaní opatrení
alebo rozhodovaní o ďalšom postupe v oblastiach ich pôsobnosti v záujme plného re
špektovania základných práv.

Agentúra plní svoje úlohy, aby dosiahla tento cieľ v oblastiach pôsobnosti Spoločenstva, 
ktoré sú stanovené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a vychádza pritom 
zo základných práv uvedených v článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii vrátane 
Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európskej sociálnej 
charty. Tieto základné práva sa odzrkadľujú predovšetkým v Charte základných práv 
Európskej únie so zreteľom na jej štatút a sprievodné vysvetlenia. Úlohy, ktoré má agentúra 
plniť, sa vzťahujú na zhromažďovanie a analýzu informácií, poskytovanie pomoci 
prostredníctvom správ a stanovísk a spoluprácu s občianskou spoločnosťou a zvyšovanie 
povedomia.

Podľa článku 5 nariadenia vymedzuje tematické oblasti činnosti agentúry Rada 
prostredníctvom viacročného rámca. Agentúra v rámci týchto tematických oblastí plní
uvedené úlohy celkom nezávisle. Tým však nie sú dotknuté žiadosti Európskeho 
parlamentu, Rady alebo Komisie, ktoré sú predložené podľa článku 4 ods. 1 písm. c) a d) 
nariadenia a ktoré sú mimo rámca týchto tematických oblastí, pričom agentúra patrične zoh
ľadňuje svoje finančné a ľudské zdroje.

Cieľom tohto návrhu je stanoviť viacročný rámec pre agentúru tak, ako sa to vyžaduje v
článku 5 nariadenia.
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2 Agentúra vznikla na základe bývalého Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, 
ktoré sa zriadilo nariadením Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997 (Ú. v. ES L 151, 10.6.1997, s. 1.
Zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1652/2003, Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 33).

3 Uznesenia zo 17.1.2006, 18.1.2006, 2.2.2006, 16.2.2006, 15.3.2006, 1.6.2006, 14.6.2006, 15.6.2006, 
6.7.2006, 6.9.2006, 28.6.2006, 26.10.2006, 15.11.2006, 16.11.2006, 30.11.2006, 26.5.2005, 
18.1.2007, 1.2.2007, 13.3.2007 a 26.4.2007.

Všeobecné súvislosti•

V článku 5 ods. 2 nariadenia sa stanovujú základné charakteristiky viacročného rámca, pri
čom prvá z nich je, že rámec by sa mal vzťahovať na päť rokov. V druhom rade musí
v tematických oblastiach zahŕňať boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacim prejavom nezná
šanlivosti. V preambule nariadenia sa jasne uvádza, že činnosť agentúry ako nástupníckej 
organizácie Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie2 by sa okrem 
problémov rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu mala aj naďalej zameriavať na ochranu práv 
príslušníkov menšín aj na rodovú rovnosť, pričom tieto predstavujú hlavné prvky ochrany 
základných práv.

V treťom rade musí viacročný rámec zodpovedať prioritám Únie, pričom sa v ňom náležite 
zohľadňujú základné postoje vyplývajúce z uznesení Európskeho parlamentu a zo záverov 
Rady v oblasti základných práv. Na základe uznesení Európskeho parlamentu z minulého 
roku sa vymedzili tieto oblasti týkajúce sa základných práv3:

rasizmus a xenofóbia,-

nediskriminácia a rovnosť,-

diskriminácia na základe sexuálnej orientácie, homofóbia v Európe,-

diskriminácia, príčinou ktorej je postihnutie, otázky spojené s postihnutím,-

sloboda vyjadrovania, zhromažďovania a združovania a sloboda myslenia, sloboda -
vyjadrovania na internete,

právo zúčastňovať sa volieb za rovnakých podmienok,-

právo na vzdelanie, sloboda vzdelávania a odbornej prípravy pre dievčatá a ženy,-

solidarita a sociálne práva,-

práva detí,-

rodová rovnosť, práva žien, násilie voči ženám, zmrzačovanie ženských pohlavných -
orgánov,

obchodovanie s ľuďmi,-

občianske práva a spravodlivosť,-

právo na azyl,-

prisťahovalectvom, integrácia prisťahovalcov,-

ochrana národnostných menšín, práva menšín a rómska otázka,-

rešpektovanie kultúrnej, náboženskej a jazykovej rozmanitosti,-

trest smrti,-

duševné zdravie.-

Prioritné oblasti stanovené Radou na základe záverov zasadnutí Európskej rady 
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4 Zasadnutia Európskej rady v Bruseli 22-23.3.2005, 16-17.6.2005, 15-16.12.2006, 23-24.3.2006, 15-
16.6.2006 a 14-15.12.2006.

5 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
6 SEK(2007)500 v konečnom znení z 2. mája 2007.
7 Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.
8 Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1.

v uplynulých rokoch sú tieto4:

európska migračná politika vrátane integračnej a azylovej politiky,-

otázky súvisiace s vízami a kontrola hraníc,-

obchodovanie s ľuďmi,-

rodová rovnosť,-

boj proti terorizmu,-

mládež.-

Vo viacročnom rámci sa musia náležite zohľadňovať finančné a ľudské zdroje agentúry. 
Finančné zdroje agentúry na obdobie tohto viacročného rámca sa stanovili vo finančnom 
rámci priloženom k Medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 20065

a uviedli sa v dokumente V finančného plánovania na roky 2008 – 2013, ktorý je súčasťou 
výkazu odhadovaných príjmov a výdavkov Komisie na rok 20086.

V poslednom rade musí viacročný rámec obsahovať ustanovenia, cieľom ktorých je zabezpe
čiť komplementárnosť s právomocou iných orgánov, úradov a agentúr Spoločenstva a Únie, 
ako aj s Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti 
základných práv. Najdôležitejšie agentúry a orgány Spoločenstva z hľadiska tohto viacro
čného rámca sú Európsky inštitút pre rodovú rovnosť zriadený nariadením (ES) č. 
1922/20067 a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený nariadením (ES) č. 
45/20018.

Keďže sa Európsky inštitút pre rodovú rovnosť bude zaoberať otázkami rodovej rovnosti 
v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 1922/2006, medzi agentúrou a inštitútom sa uzavrie 
memorandum o porozumení, len čo bude inštitút schopný zabezpečiť primeranú
koordináciu podľa článku 7 nariadenia.

Tieto charakteristiky predstavujú kritériá, ktoré sa musia splniť v súvislosti s viacročným 
rámcom, pričom sa rešpektuje rozsah pôsobnosti agentúry podľa článku 3 nariadenia.

Konzultácie so zainteresovanými stranami a hodnotenie vplyvu2)
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9 Pozri správu SEK(2005)849, 30.6.2005.

Komisia 25. októbra 2004 vydala oznámenie o Agentúre pre základné práva, čím otvorila 
verejné konzultácie, v rámci ktorých sa rozoberala aj otázka tematických oblastí. V rámci 
písomných konzultácií sa prijalo sto odpovedí. Príspevky zaslalo desať členských štátov, 
európske a medzinárodné orgány, vnútroštátne orgány pre ľudské práva, boj proti 
diskriminácii a rovnaké príležitosti, akademickí pracovníci, samotní občania a takmer 60 
mimovládnych organizácií. Verejné prerokovanie sa konalo 25. januára 2005.
Zaregistrovalo sa viac ako 200 účastníkov, ktorí zastupovali uvedené zainteresované strany.
Pri konzultáciách sa zainteresované strany dohodli na tom, že sa agentúra bude zaoberať ur
čitými prioritnými tematickými oblasťami, predovšetkým:

diskrimináciou (aj na pracovisku),-

ochranou údajov,-

azyl,-

prisťahovalectvom,-

uplatňovaním základných práv vo všetkých politikách Spoločenstva, -

právami obetí,-

právami menšín,-

prístupom k spravodlivosti,-

podmienkami zadržania,-

opatreniami na boj proti terorizmu,-

základnými sociálnymi právami,-

otázkami rodovej rovnosti.-

Tieto konzultácie boli súčasťou hodnotenia vplyvu9, v rámci ktorého sa podporila možnosť
vytvoriť „agentúru pre cielené sledovanie a hodnotenie politík Únie“.

Táto možnosť sa zrealizovala nariadením, ktoré zahŕňa kritériá na vymedzenie určitých 
oblastí, v ktorých je prínos agentúry najviac potrebný v súvislosti s rozvojom politík Spolo
čenstva. Komisia pri príprave svojho návrhu konzultovala správnu radu Agentúry pre 
základné práva počas jej zasadnutia 12. - 13. júla a prijala písomné pripomienky vo forme 
listu z 25. júla 2007. Všetky dokumenty, ktoré sa týkajú konzultácií a hodnotenia vplyvu, sú
dostupné na adrese:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_agency_en.htm

právne aspekty návrhu3)



SK 7 SK

Zhrnutie navrhovaných opatrení•

Vzhľadom na kritériá stanovené v nariadení Komisia navrhuje, aby sa do viacročného rámca 
agentúry na roky 2007 – 2012 zahrnuli tieto tematické oblasti:

a) rasizmus, xenofóbia a súvisiace prejavy neznášanlivosti,

b) diskriminácia na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo presvedčenia, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie alebo diskriminácia príslu
šníkov menšín,

c) odškodnenie obetí, predchádzanie trestnej činnosti a súvisiace aspekty dôležité z h
ľadiska bezpečnosti občanov,

d) ochrana detí vrátane práv dieťaťa,

e) prisťahovalectvo a integrácia prisťahovalcov,

f) azyl,

g) víza a kontrola hraníc,

h) účasť na demokratickom fungovaní Európskej únie,

i) otázky ľudských práv, ktoré sa týkajú informačnej spoločnosti a

j) prístup k efektívnemu a nezávislému súdnictvu.

Zoznam je „tematický“ alebo „orientovaný na jednotlivé oblasti politiky“, čo by umožnilo 
agentúre riešiť všetky problémy súvisiace so základnými právami, ktoré by sa mohli 
vyskytnúť v rámci danej tematickej oblasti. Ak sa do viacročného rámca zahrnú tieto 
tematické oblasti, do určitej miery by sa zohľadnili všetky kapitoly Charty základných práv 
Európskej únie, no zároveň by sa primerane obmedzil počet tematických oblastí.

Právny základ•

Právny základ pre návrh rozhodnutia Rady predstavuje článok 5 ods. 1 nariadenia Rady 
(ES) č. 168/2007.

Výber nástrojov•

Navrhované nástroje: Rozhodnutie Rady, ktoré je primeraným právnym nástrojom 
na stanovenie viacročného rámca pre agentúru Spoločenstva.

Vplyv na rozpočet4)

Návrh nemá žiadny priamy vplyv na rozpočet Európskej únie.



SK 8 SK

Podrobné vysvetlenie návrhu5)
Vďaka tematickým oblastiam činnosti agentúry (článok 2) agentúra môže riešiť všetky -
problémy súvisiace so základnými právami, ktoré by sa mohli vyskytnúť v rámci danej 
tematickej oblasti. 

Rasizmus, xenofóbia a súvisiace prejavy neznášanlivosti: Táto tematická oblasť sa -
stanovuje v samotnom nariadení.

Diskriminácia na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva -
alebo presvedčenia, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie alebo diskriminácia 
príslušníkov menšín: Fakticky všetky zainteresované strany očakávajú, že sa agentúra 
bude zaoberať príčinami diskriminácie uvedenými v článku 13 Zmluvy o Európskom 
spoločenstve, a to okrem rasového a etnického pôvodu aj príčinami ako pohlavie, nábo
ženstvo alebo presvedčenie, postihnutie, vek alebo sexuálna orientácia. Posledná z prí
čin, príslušníci menšín, sa odzrkadľuje v preambule nariadenia. Ostatné oblasti sa vz
ťahujú na „rasový a etnický pôvod“, a agentúra preto môže využiť výhody spojené
s úsporami z rozsahu, pokiaľ ide o odborné znalosti a metódy zhromažďovania 
informácií. Okrem toho sa do tejto tematickej oblasti môže zahrnúť napríklad 
„viacnásobná diskriminácia“, diskriminácia na pracovisku alebo aspekty súvisiace 
s problematikou „sociálneho začleňovania“. Čo sa týka konkrétneho prípadu „sexuálnej 
orientácie“, tak sa na základe nedávneho vývoja v EÚ a takisto veľkého počtu uznesení
Európskeho parlamentu o homofóbii uznáva potreba začleniť túto oblasť do viacro
čného rámca. V rámci tejto tematickej oblasti by sa agentúra mohla doplňujúco zaobera
ť aj „otázkami rodovej rovnosti vrátane uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti“ v úzkej 
spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť na základe memoranda 
o porozumení, ktoré sa má uzavrieť medzi agentúrou a inštitútom.

Odškodnenie obetí, predchádzanie trestnej činnosti a súvisiace aspekty dôležité z h-
ľadiska bezpečnosti občanov: Vytvorením priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti sa bezpečnostná politika stala nevyhnutnou aj v rámci ES a jej cieľom 
je uľahčiť voľný pohyb osôb a zároveň zaistiť ochranu a bezpečnosť občanov. 
Predchádzanie trestnej činnosti je nevyhnutnou súčasťou tejto činnosti. „Práva obetí“ by 
mali byť zahrnuté do tematických oblastí zodpovedajúcich právnym predpisom Spolo
čenstva, ktoré sa týkajú odškodnenia obetí trestných činov alebo obetí obchodovania s
ľuďmi štátom. Zainteresované strany prejavili v súvislosti s týmito oblasťami jednozna
čný záujem.

Ochrana detí vrátane práv dieťaťa: . Do tejto oblasti by boli zahrnuté práva dieťaťa -
a súvislosť s prioritami Spoločenstva je v tomto prípade zjavná. Činnosť by sa týkala 
predovšetkým politík v oblastiach voľného pohybu, vzdelávania, sociálneho začle
ňovania a mládeže, médií a iných príslušných politík Spoločenstva.

Prisťahovalectvo: To isté možno povedať o prisťahovalectve; z hľadiska základných -
práv ide predovšetkým o zaobchádzanie s prisťahovalcami pri hraničných kontrolách a o 
podmienky v centrách pre zadržaných nelegálnych prisťahovalcov, ako aj o aspekty 
súvisiace s obeťami obchodovania s ľuďmi. Integrácia prisťahovalcov úzko súvisí s pris
ťahovalectvom. V tejto oblasti majú základné práva veľký význam a očakáva sa, že ur
čitú úlohu tu bude zohrávať aj EÚ. V rámci tejto tematickej oblasti by sa agentúra 
mohla zaoberať aj príslušnými aspektmi sociálneho začleňovania, „slobodou nábo
ženského vyznania“, a takisto otázkami „zmrzačovania ženských pohlavných orgánov“
alebo „nútených manželstiev“.

Azyl: Touto tematickou oblasťou by sa mala jednoznačne zaoberať agentúra vzhľadom -
na to, že sa vzťahuje na osobitne zraniteľnú skupinu ľudí a podlieha rozsiahlym 
právnym predpisom Spoločenstva, nevyhnutnou súčasťou ktorých sú základné práva. Aj 
všetky zainteresované strany očakávajú, že agentúra sa bude zaoberať problematikou 
azylu.
Politika týkajúca sa „hraníc a víz“ je konkrétnou súčasťou základných práv voľného -
pohybu. V rámci tejto oblasti sa navrhuje, aby prípadné konanie štátnych subjektov 
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10 Ú. v. EÚ L 53, 22.02.2007, s. 1.
11 Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
12 Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
13 Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.

2007/0189 (CNS)

Návrh 

ROZHODNUTIA RADY

ktorým sa implementuje nariadenie (ES) č. 168/2007 v súvislosti s prijatím 
viacročného rámca 

pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 - 2012

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje 
Agentúra Európskej únie pre základné práva10, a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie11,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu12,

keďže:

(1) Aby mohla agentúra náležite vykonávať svoje úlohy, musia sa na základe viacročného 
rámca vzťahujúceho sa na päť rokov vymedziť konkrétne tematické oblasti jej činnosti, 
tak ako sa to uvádza v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 168/2007.

(2) Rámec by mal v tematických oblastiach činnosti agentúry zahŕňať boj proti rasizmu, 
xenofóbii a súvisiacim prejavom neznášanlivosti. 

(3) Viacročný rámec by mal zodpovedať prioritám Únie a mali by sa v ňom náležite zoh
ľadniť základné postoje vyplývajúce z uznesení Európskeho parlamentu a zo záverov 
Rady v oblasti základných práv.

(4) V rámci by sa mali náležite zohľadňovať finančné a ľudské zdroje agentúry.

(5) Rámec by mal obsahovať ustanovenia, cieľom ktorých je zabezpečiť komplementárnosť
s právomocou iných orgánov, úradov a agentúr Spoločenstva a Únie, ako aj s Radou 
Európy a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti základných 
práv. Najdôležitejšie agentúry a orgány Spoločenstva z hľadiska tohto viacročného 
rámca sú Európsky inštitút pre rodovú rovnosť zriadený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje 
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť13, a Európsky dozorný úradník pre ochranu 
údajov zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. 
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14 Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1.

decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov in
štitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov14, a ich ciele by 
sa mali náležite zohľadniť.

(6) Komisia pri príprave svojho návrhu konzultovala správnu radu Agentúry pre základné
práva počas jej zasadnutia 12. - 13. júla a prijala písomné pripomienky vo forme listu 
z 25. júla 2007.

(7) V súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia agentúra môže odpovedať na žiadosti 
Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie predkladané podľa článku 4 ods. 1 písm. 
c) a d) nariadenia, ktoré sú mimo tematických oblastí činnosti vymedzených v tomto 
viacročnom rámci,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Viacročný rámec

1. Týmto sa na roky 2007 – 2012 ustanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej 
únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“).

2. Agentúra vykonáva úlohy uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 168/2007 
v rámci tematických oblastí stanovených v článku 2.

Článok 2
Tematické oblasti

Tematické oblasti sú tieto: 

a) rasizmus, xenofóbia a súvisiace prejavy neznášanlivosti,

b) diskriminácia na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo presvedčenia, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie alebo diskriminácia príslu
šníkov menšín,

c) odškodnenie obetí, predchádzanie trestnej činnosti a súvisiace aspekty dôležité z h
ľadiska bezpečnosti občanov,

d) ochrana detí vrátane práv dieťaťa,

e) prisťahovalectvo a integrácia prisťahovalcov,

f) azyl,

g) víza a kontrola hraníc,

h) účasť na demokratickom fungovaní Európskej únie,

i) otázky ľudských práv, ktoré sa týkajú informačnej spoločnosti a
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j) prístup k efektívnemu a nezávislému súdnictvu.

Článok 3
Komplementárnosť a spolupráca s ostatnými orgánmi

1. Agentúra pri implementácii tohto rámca zabezpečuje primeranú koordináciu s príslu
šnými orgánmi, úradmi a agentúrami Spoločenstva, členskými štátmi, medzinárodnými 
organizáciami a občianskou spoločnosťou za podmienok stanovených v článkoch 7, 8 a 10 
nariadenia (ES) č. 168/2007.

2. Agentúra predovšetkým koordinuje svoju činnosť s činnosťou Rady Európy 
za podmienok stanovených v článku 9 nariadenia (ES) č. 168/2007 a na základe dohody 
uvedenej v danom článku.

3. Agentúra sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa diskriminácie na základe pohlavia len 
čiastočne a v rozsahu, ktorý je relevantný pre jej činnosť vykonávanú v súvislosti so v
šeobecnými otázkami diskriminácie uvedenými v článku 2 písm. b), pričom zohľadňuje, že 
celkovými cieľmi Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť zriadeného nariadením (ES) 
č. 1922/2006 je prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti a posilňovať ju pri uplatňovaní h
ľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách Spoločenstva a následne vo vnútroštátnych 
politikách, bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia, a zvyšovať povedomie občanov EÚ
v súvislosti s rodovou rovnosťou poskytovaním technickej pomoci inštitúciám Spoločenstva, 
predovšetkým Komisii a orgánom členských štátov.

4. Agentúra vykonáva svoje úlohy v súvislosti s otázkami ľudských práv, ktoré sa týkajú
informačnej spoločnosti, bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť Európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov zaistiť rešpektovanie základných práv a slobôd fyzických osôb 
a predovšetkým rešpektovanie ich práva na súkromie inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 
v súlade s jeho/jej povinnosťami a právomocami stanovenými v článkoch 46 a 47 nariadenia 
(ES) č. 45/2001.

V Bruseli 

Za Radu
predseda
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